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APRESENTAÇÃO 
 
 

O I Congresso Jurídico de Investigadores Lusófonos (I CONJIL) foi uma 

iniciativa da Faculdade de Direito da Universidade do Porto (FDUP), em conjunto 

com a Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie,  e  ainda, 

contou com o apoio de investigadores e professores de outras renomadas 

universidades europeias e brasileiras.  

O evento disponibilizou um espaço de apresentação e discussão de 

trabalhos de investigação em diversas áreas do Direito da academia lusófona. 

No dias 13 e 14 de março de 2015 às nove horas da manhã, o Salão 

Nobre da FDUP abriu as suas portas para receber cento e vinte investigadores 

lusófonos.  

Naquela manhã o Diretor da FDUP, o Professor Doutor Miguel Pestana 

de Vasconcelos deu as boas-vindas a todos os presentes, oficializando a 

abertura do I CONJIL. De seguida, em representação da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie (UPM), o Professor Doutor José Francisco Siqueira 

Neto, então diretor da Faculdade de Direito da UPM, saudou calorosamente o 

público e agradeceu todos os envolvidos no projeto que se realizava. Seguindo 

o protocolo, os coordenadores do I CONJIL: Paulo de Tarso Domingues – 

Professor de Direito Comercial da FDUP –, Armando Luiz Rovai – Professor de 

Direito Comercial da UPM e da PUC-SP –  e o investigador, à época Mestre 

Fábio da Silva Veiga e atualmente doutor pela Universidade de Vigo – 

cumprimentaram o público e agradeceram a FDUP pela oportunidade de receber 

tão prestigioso evento. 

Neste momento tão especial para nós, queremos agradecer fielmente a 

todos os que trabalharam para que o I CONJIL acontecesse de maneira bem 

sucedida. A começar pela Comissão Organizadora que muito se dedicou: 

Francielle Vieira (Doutoranda da Universidade do Minho)), Anastasio Ndapassoa 

(Doutorando da Universidade do Porto), Débora Melo (Doutoranda da 

Universidade de Salamanca),  Fernanda Pereira (Doutoranda da Université 

Panthéon-Assas – Paris II), Marcelo Ilarraz (Doutorando da University of 

London),  Larissa Boratti (atualmente Doutora pela University College London), 



Pedro Loureiro (atualmente Mestre pela Universidade do Porto), Amarah Farage 

(Mestre pela Universidade do Porto e Sheila Kawamoto (Especialista pela 

Universidade do Porto). Dirigimos o nosso particular agradecimento ao Dr. 

Guilherme Augusto Souza Godoy, Doutorando em Criminologia da Escola de 

Criminologia da FDUP, por sua bondosa dedicação à editoração desta obra. 

Importa frisar a atuação muito profícua e sensível do Prof. Doutor Paulo 

de Tarso Domingues junto ao Comité Científico da FDUP. Foi através do 

estimado professor que o projeto elaborado pelo investigador Doutor Fábio Veiga 

se fez possível, quando numa tarde do final de maio de 2014 recebeu o 

ilusionado investigador no seu gabinete na FDUP e acreditou na viabilidade da 

sua proposta. Em setembro de 2014, o Comité Científico da FDUP aprovou o 

projeto, na então gestão do Prof. Doutor Cândido da Agra – a quem 

manifestamos o nosso especial agradecimento.  

Passados dois anos desde a realização do evento, apresentamos a obra 

ao público. Destacam-se trabalhos de grande impacto e interesse científico. 

Temas de diversas áreas do Direito e de legislações em constante transformação 

no âmbito lusófono. Destaca-se ainda, a participação de professores 

provenientes da Galiza, Espanha, os quais pela patente semelhança do idioma 

galego ao português, sentiram-se familiarizados com o I CONJIL, e assim, 

contribuiram com as suas investigações. 

Por tudo, a coordenação agradece os investigadores e professores que 

possibilitaram a construção do I Congresso Jurídico de Investigadores 

Lusófonos. Esta obra promete marcar um momento de integração científica e 

este trabalho é resultado de todos que aqui estão. Muito obrigado! 

O Coordenador Executivo
Madrid, 29 de agosto de 2017
FÁBIO DA SILVA VEIGA
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CAPÍTULO I 
 

INVESTIGAÇÃO JURÍDICA NA LUSOFONIA: ALGUMAS SUGESTÕES 
PARA A INTEGRAÇÃO CIENTÍFICA 

 
Fábio da Silva Veiga1 

   
 

 

Sumário 
 
i) Consideração inicial. Introdução. 1. Realidade dos centros jurídicos de 

investigação na lusofonia; 2. Ensino Superior Lusófono; 3. Modelos de educação 

académica 4. Criação de redes para a mobilidade de investigadores lusófonos; 

Conclusões 

 

i) Consideração inicial 

  

A integração de investigadores no espaço lusófono está dependente de ações 

voltadas a projetos comuns entre as universidades. Atualmente é escasso 

planos que viabilizem a integração de jovens nos espectros científicos das 

universidades de língua portuguesa. O cenário não indica mudanças desta 

realidade. A solução para alguma evolução da integração científica passaria pela 

mudança nas políticas universitárias de maneira a conceder-se a criação de 

mecanismos que proporcionem a participação de investigadores lusófonos em 

centros de investigação. Estas ações propõem a mudança e a integração. 

 
Introdução 

 
Nas últimas décadas temos assistido a avanços significativos na política 

de integração económica mundial, e com ela surgiram outras políticas 

                                                 
1 Professor de Direito Comercial no Máster en Abogacía da Universidad Europea de Madrid. Doutor em 

Direito Comercial pela Universidade de Vigo (Espanha). Investigador no Exterior da Fundação CAPES, 

Ministério da Educação do Brasil,  com atuação na Universidad de Alcalá, Madrid. Mestre em Direito dos 

Contratos e da Empresa pela Universidade do Minho (Portugal). Foi pesquisador visitante na Faculdade de 

Direito da Universidade do Porto. Coordenador Adjunto do Pós-doutorado em Direito Público da 

Universidad de Santiago de Compostela. Professor convidado da Pós-graduação em Direito Constitucional 

da Faculdade Damásio (São Paulo). E-mail: fabio.da@edu.uah.es 
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desenvolvimentistas, como a integração académica, impulsionando o 

intercâmbio e a formação de estudantes nos mais variados níveis académicos 

(1.º, 2.º e 3.º ciclos) – a exemplo dos programas Erasmus da União Europeia. 

Os programas académicos europeus têm como fio condutor o fomento da 

identidade europeia. 

Já no campo científico, existe uma elevada discrepância qualitativa entre 

as universidades europeias, do qual, em simples perceção, não se evidencia 

sinais concretos de programas de integração científica voltado às referidas 

universidades. O que se quer dizer é que, a união económica europeia não 

elevou o sentimento de solidariedade científica, especialmente a integração 

tecnológica e científica das universidades.  

Diversamente do sentimento que uniu a Europa e os seus programas 

académicos, a possibilidade de haver uma integração académico-científica entre 

as universidades lusófonas possibilitaria a colaboração através do mais eficiente 

instrumento de comunicação: o idioma; e com ele, a possibilidade de concretizar 

instrumentos efetivos de integração científica entre as universidades 

lusofalantes, significando maiores oportunidades de sustentabilidade dos 

sistemas educacionais de excelência em pesquisa. 

 
1. Realidade dos centros jurídicos de investigação na lusofonia 

 No âmbito da nossa atuação – o Direito – atualmente não existe nenhum 

centro de investigação da área jurídica que priorize nos seus programas 

científicos a inserção de investigadores lusófonos. Os centros de investigação 

das universidades lusófonas estão fechados à própria universidade, e poucos 

são os que possibilitam a entrada de jovens investigadores externos mediante 

processo de seleção, em especial, provenientes do espaço lusófono. Tal facto 

ocorre na grande maioria das universidades, sejam portuguesas, brasileiras e as 

dos países africanos de língua portuguesa. 

A grande questão que se apresenta é: o quê fazer para dinamizar a 

integração científica na lusofonia? 

A principal dificuldade dos jovens investigadores se relaciona ao fator 

económico-financeiro. Desde a crise planetária ocorrida a partir de 2008, e em 

especial, nos países ibéricos, viu-se um corte substancial nos programas de 
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bolsas de doutoramento nas diversas áreas de conhecimento. Jovens que antes 

da crise saiam dos mestrados científicos ou profissionais, aptos e desejosos a 

cursarem o doutoramento, tiveram suas hipóteses fechadas pela incapacidade 

do Estado em liderar os programas de financiamento.  

Como é sabido, a investigação científica, principalmente a das áreas 

humanas e sociais, não interessa à iniciativa privada. Não é costume, e muito 

menos na prática concorrencial de mercado, incentivar a pesquisa fora do 

ambiente tecnológico e das ciências naturais. Se já é pequena a parcela privada 

nos setores investigação científica, os jovens investigadores que integram as 

ciências sociais aplicadas (direito, economia, administração, sociologia, ciência 

política, pedagogia, etc.) estão praticamente cortados da participação em 

programas de doutoramento. Literalmente, milhares de jovens não puderam 

partipar em doutoramentos pela simples facto de não poderem custear o 

programa e, por via colateral, financiar as suas vidas. Tiveram de abandonar a 

investigação. Foram excluídos do processo participativo em razão da falta de 

financiamento do Estado, justamente num setor da educação superior tão 

importante para o progresso de qualquer país. 

 
 

2. Ensino Superior Lusófono 

 

Se pensarmos nas inumeráveis barreiras dos sistemas educativos dos 

países lusófonos, há uma grande distância no plano político, assim como no 

plano académico. Se falarmos de mobilidade académica entre as universidades 

do espaço lusófono, na necessidade de compartilhar conhecimentos, 

metodologias, planos científicos, etc., como um elemento fundamental ao 

desenvolvimento desta sociedade, verifica-se que não há consenso político para 

mobilizar ações voltadas à área educacional a partir de protocolos internacionais 

no plano da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 

No plano interno das organizações universitárias, há cooperação direta 

consoante a estratégia das universidades. Mas, existe uma dependência da 

iniciativa de cada universidade. A integração universitária se dá quase por 
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completo no plano da mobilidade académica2, sendo quase nula a hipótese de 

integração científica. Pelo menos é o que vemos na maioria dos convénios de 

cooperação interinstitucionais3. 

 

3. Modelos de educação académica 

 

Segundo Claudius Gellert (apud Magalhães, p. 55), há três tendências 

dominantes dentro das instituições académicas europeias: a) o modelo do 

Conhecimento que corresponderia à ideia humboldtiana de universidade (o 

modelo da investigação); b) o modelo Profissional que corresponde ao modelo 

das grandes écoles francesas – que se situam, em geral, em termos de prestígio 

e estatuto acima das universidades –, representando o «modelo de formação» 

concentrado sobretudo na produção de quadros para o aparelho de Estado; c) o 

modelo da Personalidade, na esteira da tradição de Oxbridge de formação do 

caráter através de uma educação liberal (o «modelo de personalidade»). 

O primeiro modelo, tem raiz histórica na Alemanha, e assume a vertente 

da criação e transmisão do conhecimento como sendo a tarefa central da 

universidade; o segundo modelo enfatiza a aquisição de capacidades 

profissionais localizadas no núcleo da missão das instituições de ensino 

superior; este modelo encontra-se usualmente ligado ao sistema de ensino 

superior francês; e o terceiro modelo, o modelo anglo-saxónico, que se concentra 

na formação do «caráter». 

Vale ressaltar que, quer enquanto instituições científicas, instituições 

profissionais ou instituições culturais, os três modelos são narrativamente 

unificados, na medida em que partilham a celebração do conhecimento, da razão 

e da crítica como processos educativos. 

 

                                                 
2 A mobilidade académica não é uma novidade. Pelo contrário, está na gênese da universidade desde o seu 

início. Um estudante universitário do século XIV podia fazer o seu grau de Retórica e Gramática na 

Sorbonne, licenciar-se em Teologia em Salamanca e finalizar o seu doutorado em Bolonha. 

3 Os modelos de convénios institucionais de colaboração geralmente estão publicados nos sítios eletrónicos 

das universidades e é de fácil acesso. 
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4. Criação de redes para a mobilidade de investigadores 

lusófonos 

 

A mobilidade de investigadores representa a captação de talentos e a 

difusão de conhecimento no seio da comunidade científica. Países 

desenvolvidos apostaram fortemente na mobilidade de investigadores, v.g., 

países que recebem maior número de estudantes e investigadores estrangeiros: 

Estados Unidos da América, Reino Unido, Austrália e Canadá. No passado 

vários países assumiram a função de «exportadores» de estudantes e, 

ultimamente, tal tendência começou a ser invertida, como acontece com Japão, 

China e India, países que passaram, ainda que timidamente, a ter influência no 

seio científico e estão a receber variedade de estudantes e investigadores. 

No processo de intercâmbio de estudantes e investigadores o mesmo 

deve ser interpretado como uma relação win-win, onde ambas as partes ganham 

com a integração académico-científica. 

No âmbito da CPLP, no plano formal, vários protocolos foram realizados 

tendo em vista a internacionalização das universidades lusófonas. O Brasil 

recentemente (2011-2016) implementou programas de bolsas de mobilidade de 

estudantes de licenciatura e investigadores de doutoramento, no âmbito do 

programa Ciências Sem Fronteiras e dos organismos de promoção científica 

(CAPES e CNPq). Portugal lançou em 2007 e 2008 os Programas Ciências que 

permitiram atrair mais de um milhar de investigadores ao país, e mais 

recentemente, Portugal apoiou novas contratações em 2012, apesar do número 

limitado (dezenas), mas em nenhum destes se deu um sinal claro de apoio a 

programas dentro da CPLP. 

A União Europeia, em contrapartida, investiu em programas de 

mobilidade e já conta com mais de 1 milhão de estudantes que realizaram o 

Erasmus – programa europeu de mobilidade, com incentivo de bolsas parciais. 

A principal função do Erasmus é integrar a comunidade académica no seio das 

instituições europeias e a partir disso, fomentar o sentimento de nacionalidade 

europeia pelos estudantes. No plano científico, não há um programa de 

integração científica entre os países membros da União Europeia. O que há, em 

alguma medida, são protocolos bilaterais ou plurilaterais entre instituições 
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europeias, mas tal se perfecciona devido o esforço particular das instituições e 

geralmente, as custas de elevados orçamentos – que para os países do sul da 

Europa tornam-nos menos competitivos. 

Se por um lado pudemos constatar que o Programa de mobilidade 

Erasmus obteve êxito no circuito académico europeu, podemos perceber que no 

âmbito das universidades lusófonas poderíamos implementar e ainda mais, 

aprimorar as formas de integração académica, passando a operacionalizar a 

integração científica. Há vários fatores que podem agregar valor a esta 

integração. Vejamos os seguintes exemplos:  

 

a) No âmbito das ciências sociais aplicadas, não há modo de 

«patentear» teorias. Portanto, a língua é o mecanismo fundamental desta 

ciência; 

b) A Lingua portuguesa unificaria a cultura científica; 

c) Fomento de Acervo; 

d) Integração de projetos «lusófonos» nas Facultades e Centros de 

Investigação; 

e) Promoção de Projetos de Investigação em Comum; 

f) Formação de Rede de Investigadores 

g) Projetos permanentes reservados à lusofonia 

h) Fortalecimento da língua portuguesa no mundo 

 

Conclusões 

 

Estamos convencidos de que os processos de integração política e 

económica devem ser acompanhados dos processos de integração académico-

científico e cultural. 

Uma das perguntas que abriu este trabalho foi a de dar respostas de como 

fazer a integração científica de jovens (e não jovens) na lusofonia. Do nosso 

ponto de vista, a solução passaria pela participação ativa dos jovens 

investigadores junto às universidades, faculdades e centros de investigação, 

através de ações mobilizadas pelas políticas universitárias de incentivo à 

integração científica de investigadores no espaço lusófono.  
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Sabemos que as políticas de integração no âmbito da CPLP não 

desenvolveram programas direcionados à implementação da integração 

científica. Algo se fez, contudo, não foram implentadas soluções capazes de 

fomentá-las. 

Se já é laboriosa a integração académica, diríamos que a científica 

demanda maiores sacrifícios. No entanto, a língua portuguesa se apresentaria 

como principal instrumento de superação de obstáculos no campo da produção 

científica. Se unificarmos projetos, seguramente haveria a possibilidade de 

nascerem projetos sustentáveis para os países mais debilitados e, em 

contrapartida, maior força no seio da comunidade dos países de língua 

portuguesa. 
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CAPÍTULO II 
 

A BUSCA PELA JUSTIÇA: OS AFETADOS PELA POLIOMIELITE E 
SÍNDROME PÓS-POLIOMIELITE 

 

Aparecida Luzia Alzira Zuin1 
Rosângela Rabel2 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

O direito fundamental a saúde e o dever do Estado em assegurá-la, sob pena de 

responder civilmente pela omissão, de Fernanda Cláudia Araújo da Silva Vaccari, é um 

bom texto para iniciarmos a abordagem sobre a poliomielite no Brasil. Isso não significar 

dizer que nos referiremos somente sobre a responsabilidade do Estado nos termos 

brasileiros, porque como é do conhecimento, em Portugal e Espanha a responsabilidade 

do Estado como assegurador dos Direitos Humanos também não foram condizentes 

com as prerrogativas da dignidade humana conforme se previa. 

Propõe Vaccari se utilizando do teórico lusitano Canotilho ((2003) para tratar 

acerca da assistência do Estado sobre a saúde, a seguinte contextualização:  

 
O atual Estado Democrático de Direito reservou capítulo 
específico sobre a saúde de seus administrados, como elemento 
garantidor do direito fundamental à vida. Esse direito é de todos 
e dever do Estado assegurá-lo aos seus necessitados, razão 
pela qual deve garanti-lo sob qualquer condição, não podendo o 
administrado ficar ao crivo da saúde pública em se conceder ou 
não assistência médico-hospitalar. Esse direito à saúde, diz 
Canotilho (1978:131), é obrigação do Estado e decorre dessa 
força normativa da Constituição que se expande aos domínios 
da ordem social (VACCARI, 2003, p.33) 

 

Segundo Vaccari (2003,p.34):  

 

A Teoria Liberal dos Direitos Fundamentais, a Teoria 
Institucional, a Teoria Social, A Teoria Democrática Institucional 
e a Teoria Socialista dos Direitos Fundamentais, como ensina 

                                                 
1 Professora da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, curso de Direito. Pós-Doutora em 
Estudos Culturais, pelo Programa Avançado de Cultura Contemporânea - UFRJ; Pós-
Doutoranda em Direito da Cidade, pela UERJ. Doutora e Mestre em Comunicação e Semiótica, 
pela PUC-SP. Coordenadora Operacional do Programa de Pós-Graduação Mestrado em 
Direito Constitucional – UNIR/UNIFOR.. E-mail: profalazuin@unir.br; alazuin@gmail.com 
2 Mestre. Advogada, com carteira OAB-Brasil e Registro da Ordem em Portugal. Doutoranda 
em Direitos Humanos Projeto de Pesquisa Direitos Humanos dos afetados pela Poliomielite e 
Síndrome Pós-Póliomielite – buscas e garantias jurídicas. Servidora Pública do Ministério 
Público do Trabalho do Estado de Rondônia – MPT-RO.  

mailto:profalazuin@unir.br


A Busca Pela Justiça: Os Afetados Pela Poliomielite E Síndrome Pós-Poliomielite 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

20 

 

Gomes Canotilho, (1993, p.506), deram aos Direitos 
Fundamentais uma funcionalidade múltipla e uma abrangência 
tópica que alargaram consideravelmente a sua proposta de 
ação, exigindo assim, para a compreensão desse núcleo 
material da Constituição a entender como “uma doutrina dos 
direitos fundamentais, constituída com base numa constituição 
positiva, e não apenas uma teoria dos direitos fundamentais de 
caráter exclusivamente teorético” (grifos da autora). 

 

É nessa direção que, em sentido geral, responsabilidade exprime a 

obrigatoriedade em responder por algum ato. Ocorre que os modelos de saúde na 

grande maioria dos países, à época dos casos de poliomielite, revelaram uma 

metodologia drástica, onde imperou além da negligência em assumir a responsabilidade 

estatal, a falta de compromisso com a informação adequada com o objetivo de adotar 

medidas de saneamento rápido do problema, como colocados anteriormente nos casos 

de Espanha e Portugal.  

Nesse ínterim igualmente característico dos modelos espanhol e português, o 

Brasil apresentou a realidade inapreensível na sua totalidade. Sobre esse fator 

debruçaremos as nossas pontuações para tratarmos da política de governo e do papel 

dos meios de comunicação no suprimento e/ou indução da contrainformação como tem 

sido avocado. 

 

1 A EXPERIÊNCIA DA POLIOMIELITE NO BRASIL: O PODER SIMBÓLICO DO 

ESTADO E DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

 
Segundo Joaquín Herrera Flores existem algumas razões as quais legitimam 

traçar uma Teoria Crítica aos Direitos Humanos. Dentre elas residem a questão em 

abandonar ou não a luta pelo reconhecimento jurídico. Dita o ilustre autor na 11ª questão 

das “16 Premisas de uma teoria crítica del derecho”, que se encaixa na discussão 

presente: 

 
11ª: ¿la cuestión reside entonces en abandonar la lucha por el 
reconocimiento jurídico? En absoluto. Luchar por los derechos 
humanos, implica en sí mismo la lucha por las garantías de su 
cumplimiento. Garantías que, como decimos, son plurales y 
variadas: políticas, económicas, sociales, culturales y, por 
supuesto, jurídicas. Ahora bien, como juristas, si lo que 
pretendemos es “conocer” en qué lugar material nos 
encontramos a la hora de luchar por los derechos humanos, no 
tenemos más remedio que reconocer, primero, que toda norma 
jurídica positiva (y, del mismo modo, toda “declaración” de 
derechos) surgen en un marco ya dado; y, segundo, que dicho 
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marco tiende a imponer socialmente un conjunto de mecanismos 
(axiológicos y de división del trabajo) a partir de los cuales se 
concreta – y se legitima – la forma hegemónica a partir de la cual 
los individuos y grupos sociales de una formación social dada 
acceden a los bienes que satisfacen sus necesidades humanas. 
Es lo que llamamos el “contexto material hegemónico” 
(HERRERA, 2011, p.20). 

 
Como a questão sobre os Direitos Humanos reside em não abandonar a luta em 

detrimento do reconhecimento jurídico, mas em fazer valer a luta pelas garantias de seu 

cumprimento, partimos à apresentação da poliomielite no território brasileiro. 

Foi em 1911 o relato do primeiro surto narrado por Antônio Fernandes Figueira, 

então diretor da Policlínica de Crianças e pediatra do Hospício Nacional de Alienados. 

Conta que ao examinar 39 casos no Rio de Janeiro, já familiarizado com a epidemia em 

outros países, concluiu que a doença tinha chegado ao país entre 1909 e 1911. 

Observou que os casos de pólio registrados no Brasil tinham os mesmos padrões das 

ocorrências desde 1841. Dentre os padrões diziam respeito à faixa etária dos afetados: 

cerca de 85% eram crianças com até 27 meses de idade, os demais crianças com até 

45 meses (CAMPOS, 2010, p.18) 

Após as observações de Figueira o qual durante o período de identificação da 

epidemia no Rio de Janeiro traçou comparativos com os surtos nos países europeus e 

da América do Norte, argumentou que o caso do “considerável” pequeno número dos 

casos registrados no início não indicavam que a doença estaria sob controle, pelo 

contrário, alertou o pediatra ao afirmar: “em todos os países (...) as epidemias primeiras 

não são as maiores. E a nossa não é do menor número alhures obervado” (FIGUEIROA, 

apud CAMPOS, 2010, p.18). 

Campos, no entanto, faz outra ponderação relevante, ou seja, o detalhe 

apresentado nos atestados das crianças falecidas, tendo em vista que à época havia 

notícias dos casos alarmantes de malária na região. 

 
 
Outro detalhe intrigante estava no fato de que “os atestados de 
óbito não deem como causa para alguns desses casos de morte 
o impaludismo” (O Estado de São Paulo, 5 de março de 1917, p. 
2). Diante da “anormal situação”, o governo do estado enviou 
para lá médicos do Serviço Sanitário sob o comando de Salles 
Gomes (FIGUEIROA, apud CAMPOS,2010, p.18) 

 

Assim, se confirmou que além da epidemia de impaludismo (malária) havia 

também a poliomielite, e que o alto índice de mortalidade se conferia a esta, por isso, 

Gomes foi categórico ao classificar o caso como epidemia. E, assim como Figueiroa, 

Gomes analisa o surto e compara aos demais países chegando à mesma conclusão do 
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primeiro pesquisador. Os sintomas se reiteraram e os acontecimentos e resultados na 

mesma proporção, isto é, óbitos e paralisia nos membros inferiores do corpo.  

 A partir desse fato, relata Campos, criou-se a lei tornando a poliomielite doença 

de notificação compulsória no Estado de São Paulo, por meio do artigo 231 da “Lei 

1.596, de 29 de dezembro de 1917, que reformou o Serviço Sanitário de São Paulo; a 

poliomielite foi considerada doença de notificação compulsória” (CAMPOS, 2010, p.20). 

As doenças de notificação compulsória são assim designadas: 

 

As doenças de notificação compulsória são assim designadas 
por constarem da Lista de Doenças e Agravos de Notificação 
Compulsória (DNC), em âmbito mundial, nacional, estadual e 
municipal. 
São doenças cuja gravidade, magnitude, transcendência, 
capacidade de disseminação do agente causador e potencial de 
causar surtos e epidemias exigem medidas eficazes para a sua 
prevenção e controle. Algumas têm período de incubação curto, 
e a adoção de medidas imediatas de controle, após a detecção 
de um único caso, é fundamental para impedir a disseminação 
do agente e o aparecimento de casos secundários no grupo 
populacional onde foi detectado o caso índice. 
Por isso, as listas de doenças de notificação compulsória, 
estabelecem quais DNC são de notificação imediata, e ainda 
mais, dentre estas, quais devem ser notificadas à simples 
suspeição. O não cumprimento desta exigência pode 
comprometer a eficácia das medidas de prevenção e controle 
disponíveis. 
Poliomielite: Erradicada a transmissão autóctone do poliovírus 
selvagem no Brasil. Possibilidade de ocorrência de casos 
importados. Vigilância da Paralisia ou Paresia Flácida Aguda em 
extremidades de pessoas com menos de 15 anos de idade, e 
entre os casos suspeitos de poliomilite em qualquer idade.3 

 

No primeiro momento, verifica-se no Estado de São Paulo – Brasil, uma tentativa 

de amenizar a crise desencadeada pela pólio. Nesse sentido, pode-se dizer que o 

problema se insere na perspectiva de “política pública”, embora mais adiante identifique 

que durante a crise da doença não foi esse viés sociológico e/ou político o determinante 

nas ações governamentais. 

Diz Bucci que a necessidade do estudo das políticas públicas vem ao encontro 

da busca de concretização dos direitos humanos, principalmente, os direitos sociais. 

Para a autora: 

                                                 

3Doenças de Notificação Compulsória e As Comissões De Controle De Infecção Hospitalar. 
Prefeitura Municipal de São Paulo. Secretaria Municipal de Saúde. Vigilância em Saúde. 
Portaria MS 2.616, de 12.05.98 – expede diretrizes e normas para o controle de infecção 
hospitalar. Manual para el control de las enfermidades transmissibles, 16a ed., OPAS, 1.997. 
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Como se sabe, os chamados direitos humanos de primeira 

geração, os direitos individuais, consistem em direitos de 
liberdade, isto é, direitos cujo exercício pelo cidadão 
requer que o Estado e os concidadãos se abstenham de 
turbar. Em outras palavras, o direito de expressão, de 
associação, de manifestação do pensamento, o direito ao 
devido processo, todos eles se realizariam pelo exercício 
da liberdade, requerendo, se assim se pode falar, 
garantias negativas, ou seja, a segurança de que nenhuma 
instituição ou indivíduo irá perturbar o seu gozo (BUCCI, 
2001,p.60) 

 
Nessa perspectiva e na esteira da pesquisa aqui arrolada, merece o adendo 

explicando porque atualmente as políticas públicas passaram a ser vistas no aspecto 

jurídico. Para Bucci (2001, p.5) significa uma busca de respostas a algumas 

necessidades de cunho jurídico, por isso, a interdisciplinaridade.  

 

Definir como campo de estudo jurídico o das políticas públicas é 
um movimento que faz parte da onda, relativamente recente, de 
interdisciplinariedade no direito. Alguns institutos e categorias 
tradicionais do direito hoje rarefeitos buscam novo sentido ou 
nova força restabelecendo contato com outras áreas do 
conhecimento, das quais vinha se apartando desde a caminhada 
positivista que se iniciou no século XIX. Ter-se firmado como 
campo autônomo, dotado de objetividade e cientificidade.  
Desafios do positivismo jurídico, é hoje um objetivo até certo 
ponto superado. 

 
Desse modo, correlato estão às proposituras segundo as quais os Direitos 

Humanos tenham peso significativo no processo do direito de expressão e da recepção 

de informações que possam vir na proteção dos indivíduos, nesse caso, informações 

precisas na prevenção de doenças. Logo, em se tratando de comunicação, essa 

também se insere na medida das necessidades, como um elemento de políticas 

públicas importante ao saneamento de problemas. 

Para fins de esclarecimento e/ou exemplificação, veja o texto enviado por 

Eduardo Maranhão, quando em busca da história da poliomielite no Brasil, dados de 

extrema importância são citados, o que se comprova de modo claro: as políticas 

públicas direcionadas ao tratamento da prevenção e medidas de saneamento da 

doença, não atendiam as pretensões dos Direitos Humanos, isto é, a universalização, 

pois a mobilização nacional que se exigia no momento não foi incorporada pelos 

gestores públicos. O atendimento se dava aos municípios com mais de 2.000 

habitantes, poi, se acreditava ser nesses lugares o maior índice de probabilidades da 

doença. Indaga-se, os demais não corriam os mesmos riscos? Como o Estado 

negligencia os direitos das supostas “minorias”? 



A Busca Pela Justiça: Os Afetados Pela Poliomielite E Síndrome Pós-Poliomielite 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

24 

 

No texto de Eduardo Maranhão, enviado por e-mail a essa pesquisadora, em 10 

de setembro de 2012, 12h24min, temos a seguinte afirmação: 

 

A vacinação de campanha se dirigia para os municípios com 
mais de 2.000 habitantes, porque era onde o vírus da pólio 
circulava + intensamente (em geral nos municípios maiores de 
5.000 hab. Nestes municípios era onde aparecia os casos de 
poliomielite paralítica – relação de 1 caso paralítico para 100 
infectados). Assim as ações se justificavam pela orientação que 
se tinha da vigilância epidemiológica e pela disponibilidade da 
vacina. A medida que foi se avançando (reduzindo o risco de 
caso de pólio foi se interiorizando as ações para municípios 
menores onde a probabilidade de se ter um caso era reduzida. 
A medida que foi se reduzindo o risco nos municípios maiores 
(5.000 a 2.000 hab.) fomos interiorizando as ações para os 
municípios menores (menos de 2.000 hab.) e conseguindo 
aumento a disponibilidade de vacina oral (Sabin) negociando os 
laboratórios internacionais produtores de vacina oral 
(Principalmente laboratório da Bélgica entre outros).  

 
Se por um lado, a poliomielite foi considerada doença de notificação compulsória, 

ao informar a população sobre o caso significou um ato político, de cunho público: 

política pública. No entanto, no Brasil, essa interdisciplinaridade nem sempre foi 

compreendida. Bucci (2001, p.6) diz que a discussão acerca desse assunto sobre o que 

é público ou privado em direito passou a existir a partir do Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho de Estado do Governo Federal, em 1995, ou seja, bem depois do sofrimento 

ocasionado pela pólio, no país. Esse fato se deu de acordo com a Dra. em Direito, com 

a criação de novas figuras jurídicas, como as organizações sociais, ainda de difícil 

implementação jurídica, para dizer o mínimo. “O conceito de público-não-estatal, 

expressando uma forma de organização social paralela ao Estado, que seria um dos 

espaços por excelência da geração das políticas públicas está longe de ter sido 

equacionado pelo direito nacional.” (BUCCI, 2001,p.6) 

Isso é importante ser citado porque justifica os estudos e a organização pelos afetados, 

que após muitos anos passaram a se organizar e a reivindicar seus direitos, 

consequentemente, aspectos relacionados ao jurídico, especialmente, aos Direitos 

Humanos previstos a toda coletividade. 

Não é por outra razão que a Constituição Federal de 1988 prevê, em seu art. 1º, 

inciso III, a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de 

Direito. Como um fundamento centrado na pessoa humana, implica a interpretação, 

observação e aplicação de normas jurídicas em todo o ordenamento jurídico brasileiro. 

Da mesma forma, a cidadania plena passa a ser referência para a efetivação dos 

sujeitos sociais no Estado Democrático de Direito. Contextualizando a proposta desse 
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trabalho, inserida aqui estão os afetados pela poliomielite como  sujeitos de direito ao 

exercício da cidadania plena que visa torná-los cidadãos e dignos dos direitos a eles 

destinados. E como isso é possível? 

Nesse diapasão, embora a doença constasse na lista de doenças de notificação 

compulsória, é sabido de acordo com a citação acima que o não cumprimento desta 

exigência pode comprometer a eficácia das medidas de prevenção e controle 

disponíveis. No caso brasileiro, naquela ocasião é possível encontrar dados 

controversos a essa mesma exigência. No parecer de Campos é relatado o conflito de 

interesses entre as autoridades da área da saúde e os órgãos governamentais. Na 

contramão das informações preventivas e de atenção, esse último procurava negar o 

perigo; o que seguindo a ordem da hipótese provocou o terrível dano à sociedade e, 

consequentemente, o avanço da doença em território brasileiro. Diz o texto: 

 

Entretanto, naquela ocasião, podemos encontrar, no mesmo dia 
e no mesmo jornal, declarações conflitantes de autoridades a 
respeito da questão. Enquanto, através do gabinete do 
Ministério da Educação e Saúde e do Direito do Departamento 
Nacional de Saúde, vinham declarações no sentido de 
“tranquilizar” a população “preocupada”, argumentando-se que 
o “surto corrente não tem as proporções de uma epidemia” 
(Correio da Manhã, 19 de outubro de 1939, p. 3), Décio Parreiras 
fazia uma “confirmação terminante de que o Rio se encontra às 
voltas com uma epidemia de paralisia infantil”, sendo este o 
“maior surto desta enfermidade no Rio“ (Correio da Manhã, 19 
de outubro de 1939, p.4) (CAMPOS, 2010, p.31) 

  

Desse modo, se ao Estado competia à prevenção e as devidas providências com 

o objetivo de superar a enfermidade, o descompromisso e a falta de admissão feriram 

o direito dos cidadãos à saúde. Nesses termos Vaccari assinala: 

 
A proteção da saúde dos administrados, desde a recuperação 
de enfermos até a assistência médica e hospitalar, bem como a 
institucionalização de uma medicina preventiva das chamadas 
doenças sociais, como a tuberculose e a hanseníase, fazem com 
que o Estado busque assegurar a todos um padrão de vida 
adequado e organizado, a fim de que o administrado possa 
usufruir seu direito à vida, assegurado constitucionalmente. 
Assim, o Estado tem como necessário aperfeiçoar os métodos 
de controle de doenças, estabelecendo níveis de programas, 
reduzindo os riscos e até os índices de mortalidade (VACCARI, 
2003, p.36) 

  

Assim, a proteção da saúde como afirmação do direito não foi contemplada no 

caso da poliomielite no Brasil. Em outro documento essa afirmação é conferida em 

Campos: “As autoridades federais, ainda no sentido de negar o perigo, lembravam ser 
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a doença de notificação compulsória4, sendo “todos os casos verificados mantidos em 

isolamento””. O Ministério da Educação e Saúde recomendava ainda que a vida escolar 

seguisse normalmente, porém que as crianças menores fossem “afastadas de 

aglomerações da praça pública, da praia e de outras de mesma natureza” (Correio da 

Manhã, 19 de outubro de 1939, p. 3).  

 
Poucos dias depois dessa comunicação, um médico buscou 
responsáveis pelo “pânico desnecessário”. Fiqueiredo 
Rodrigues responsabilizou o “amor materno exaltado da nossa 
raça” pelas “proporções impressionantes do alarme” provocado 
na capital da República. Afirmando não haver “motivo de alarme, 
mas de preocupação”, Rodrigues sugeriu ser “medida de toda 
necessidade” o fechamento das escolas “onde tenha havido 
casos” (Correio da Manhã, 25 de outubro de 1939, p. 3.). 
contradizendo a opinião de Rodrigues, o Superintendente Geral 
de Educação e Higiene Escolar do Distrito Federal afirmou não 
existir “um único caso confirmado de paralisia infantil entre 
alunos”, garantindo que eventuais casos de “comunicantes” 
seriam “imediatamente afastados” (Correio da Manhã, 22 de 
outubro de 1939.p. 2) (CAMPOS, 2010, p. 31-32) 

 
Diante desse quadro assevera Vaccari para as omissões do Estado com relação 

à prestação de políticas na prevenção de doenças e do direito pleno ao exercício da 

cidadania com vida plena: 

 
Os serviços prestados pela rede pública, no controle da saúde, 
tem por base um programa de saúde que é representado não só 
pelo controle preventivo ou repressivo, mas também sob a forma 
de erradicação de certas doenças, sob pena de o Estado ser 
caracterizado como omisso. 
A erradicação é mais do que o próprio conceito de controle 
determinado constitucionalmente, significando a eliminação da 
doença por um certo período de tempo, prevenindo a ocorrência 
de um caso novo, tendo por isso a erradicação que ser 
tecnicamente perfeita, e que todos os casos sejam eliminados e 
a cadeia de transmissão totalmente suprimida (VACCARI, 203, 
p.36) 

 
Todavia, em virtude dos desencontros verificados pela incapacidade técnica da 

classe médica-científica em diagnosticar e manter firme a posição de reconhecimento 

da doença e, frente aos discursos de negação por parte da esfera governamental, diante 

desses registros a epidemia atingiu seu auge no Rio de Janeiro, no ano de 1939, ou 

seja, mesmo período cujos médicos e governos, por meio da imprensa divulgavam à 

população “nenhuma ocorrência de pólio entre as crianças brasileiras.”  

                                                 
4 A notificação obrigatória em nível federal se deu por força do decreto n° 16.300, de 1923. 
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Por isso, mesmo após um longo período, até se alcançar a positivação do 

reconhecimento da “dignidade da pessoa humana” em documentos internacionais e 

nacionais, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, (art. 1º) e depois 

de a dignidade da pessoa humana estar assegurada na Constituição Federal vigente 

(art. 1º, III), ainda pairam indagações sobre o seu aspecto epistemológico.  

Em meio à obscuridade da divulgação ou negação da doença, em pesquisa 

realizada por Campos é possível identificar um autor que, embora anônimo, procurou 

colocar o problema em pauta para chamar a atenção ao problema da epidemia. Aponta 

o texto: 

 
No auge da epidemia carioca de 1939, um anônimo autor 
clamava pela verdade e denunciava que “a obscuridade que 
ainda reina” sobre todos os aspectos da poliomielite implicava 
que “não se pode adotar para sua profilaxia e defesa coletiva, 
medidas de absoluto rigor científico como se faz com segurança 
para a febre amarela ou a peste bubônica” (CAMPOS, 2010, p. 
33) 

 
Continua Campos em referência à denúncia que afirmava sobre a epidemia de 

1939; lado outro permanecia sem intervenção do corpo médico e nenhuma medida de 

ordem sanitária para contenção do mal. 

 
Esta nebulosidade deve ser levada ao conhecimento público 
para que ninguém se entregue, com desânimo e sem hesitação, 
ao temos que se não justifica, nem à pratica de processos 
inseguros e sem eficácia, que ainda desempenham na medicina 
o papel das práticas exorcistas de nossos tetravós. Qual é o 
agente da poliomielite? Um gérmen de presunção, isto é, 
invisível e imponderável. Qual a sua via de transporte? Incógnita. 
E o meio de tratá-la? Tudo hipotético. Isto é o que se deve incutir 
no espírito público para que ninguém confie em medidas que não 
podem ser prescritas com segurança. Ora, para as moléstias 
infecciosas de natureza obscura só há uma profilaxia, também 
empírica, que consiste em diminuir os contatos das pessoas 
suscetíveis, no caso, as crianças. O grande problema neste 
momento é tranquilizar a população mas sem promessas 
falazes, que a ciência não autoriza. (Correio da Manhã, 21 de 
outubro de 1939, p.4) (CAMPOS, 2010, p. 33) 

 
A partir dessa concepção sobre o problema da pólio, necessário se faz buscar o 

previsto na Constituição brasileira cujo objetivo insta mencionar de antemão que a 

Constituição vigente na época sequer trazia em seu bojo as questões sociais imanentes 

no contexto nacional.  

Segundo Iurconvite  (2014) as questões sociais somente foram despontar no ano 

de 1930, quando Getúlio Vargas subiu ao poder. Como Presidente da República, “criou 

o Ministério do Trabalho, deu novo impulso a cultura, preparou novo sistema eleitoral 



A Busca Pela Justiça: Os Afetados Pela Poliomielite E Síndrome Pós-Poliomielite 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

28 

 

para o Brasil, marcou eleições para a Assembleia Constituinte”, o que procurou 

modificar a realidade brasileira e garantir direitos aos cidadãos. Embora concernente 

aos direitos sociais e dentre eles a saúde, o teórico menciona que sempre estiveram 

presentes nas Constituições que vigoraram em nosso País, em umas com mais 

intensidade e em outras menos. 

Um aparte merece destaque nesse contexto. Na evolução histórica da Constituição do 

Brasil, aquela que vigia no período do surto da poliomielite, a Constituição de 1824, tinha 

forte influência da Constituição Espanhola de 1812, da Constituição Francesa de 1814 

e da Constituição Portuguesa de 1822 (REZENDE, 2006, apud IURCONVITE, 2010). 

Observa que na ordem constitucional o Império assegurava a liberdade de expressão 

do pensamento, inclusive pela imprensa, independente de censura (artigo 179, IV); 

a liberdade de convicção religiosa e de culto privado, contanto que fosse respeitada a 

religião do Estado (artigo 5º) (grifos nossos). No entanto, o texto publicado no jornal 

Correio da Manhã, do dia 21 de outubro de 1939, constante na página 4, o autor se 

identificou como “anônimo”. Verifica-se ainda que a metodologia adotada ao tratamento 

ou informação à população pelo Estado brasileiro prescrevia a pólio nos moldes de 

Portugal e Espanha.   

Significa dizer ainda que foi na Constituição de 1824 que os direitos sociais passaram a 

serem assegurados para todos.  Dita o documento: 

 
No campo dos direitos sociais, assegurava a igualdade de todos 
perante a lei (artigo 179, XIII); liberdade de trabalho (artigo 179, 
XXIV); e, instrução primária gratuita (artigo 179, XXXII). 
Importante citar que a Constituição do Império estabelecia o 
acesso de todos os cidadãos aos cargos públicos (artigo 179, 
VIX); a proibição de foro privilegiado (artigo 179, XVI). 
No mesmo artigo, estabelecia que o direito a saúde a todos os 
cidadãos (artigo 179, XXXI). Interligado a saúde, assegurava 
que as cadeias deveriam ser limpas e bem arejadas, havendo 
diversas casas para a separação dos réus, conforme suas 
circunstâncias e natureza de seus crimes (artigo 179, XXI). 
Com a proclamação da República, em 1889, foi promulgada em 
24 de fevereiro de 1891 a primeira Constituição dos Estados 
Unidos do Brasil.(grifos nossos). (IURCONVITE, 2010) 

  

Para Vaccari (2003, p.36) é dessa forma o dever do controle estatal das doenças 

como forma de garantia da saúde pública, caracterizando, para a autora “como 

relevância pública que exerce o Estado na regulamentação, fiscalização e controle, 

como também na execução de atividades de saúde visando ao saneamento do meio 

físico e à higienização de moradias insalubres”. Afinal, já previsto desde a CF/1824. 
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No entanto, se as ocorrências até aqui apresentadas não refletem ao previsto na 

legislação, vamos ser mais incisivos assim como foi na própria jurisprudência brasileira; 

o que pressupomos acreditar na constante omissão do Estado brasileiro na prevenção 

e/ou cuidados com a poliomielite, porque a partir de 1934 ao promulgar a terceira 

Constituição do Brasil, ao lado da declaração de direitos e garantias individuais subjaz 

ao Estado cuidar da saúde e assistência pública. 

 

Com Getúlio Vargas na presidência, em 16 de julho de 1934 foi 
promulgada a terceira Constituição do Brasil, com uma forte 
conscientização pelos direitos sociais. (...) 
Essa conscientização pelos direitos sociais, juntamente com a 
influência da Constituição Mexicana de 1917, a Constituição de 
Weimar de 1919 e a Constituição da Espanha de 1931, fizeram 
com que a Assembléia Nacional Constituinte instituísse normas 
até então inéditas. 
“A lado da clássica declaração de direitos e garantias individuais, 
inscreveu um título sobre a ordem econômica e social e outro 
sobre a família, a educação e a cultura, com normas quase todas 
programáticas, sob influência da Constituição alemã de 
Weimar.” (SILVA, 2001, p. 82) 
Em seu Preâmbulo constava que a Constituição de 1934 foi 
promulgada com o fim de “organizar um regime democrático, 
que assegure a Nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-
estar social e econômico”. 
Foi a primeira Constituição Brasileira a instituir um título 
específico (Título IV) disciplinando a ordem econômica e social. 
Em seu artigo 10, inciso II, disciplinava que era competência 
concorrente da União e dos Estados cuidar da saúde e 
assistência pública. No artigo 121, parágrafo 1º, alínea h, 
estabelecia a assistência médica sanitária ao trabalhador, a 
assistência médica à gestante, assegurada a ela descanso 
antes e depois do parto (VACCARI, 2003, p.36) 

 
Uma vez assegurada à saúde, consequentemente, assegurada está à vida, 

porque desde a sua concepção vigora a competência concorrente entre o Estado e a 

União em mantê-la. Por isso, o Professor José Afonso da Silva apud em Vaccari  afirma 

que: 

 
Vida, no texto constitucional (art. 5o, caput), não será 
considerada apenas no seu sentido biológico de incessante 
auto-atividade funcional, peculiar à matéria orgânica, mas na 
sua acepção biográfica mais compreensiva. Sua riqueza 
significativa é de difícil apreensão porque é algo dinâmico, que 
se 
transforma incessantemente sem perder sua própria identidade. 
É mais um processo (processo vital) que se instaura com a 
concepção (ou germinação vegetal), transforma-se, progride, 
mantendo sua identidade, até que muda de qualidade, deixando, 
então, de ser vida para ser morte. Tudo que interfere em prejuízo 
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deste fluir espontâneo e incessante contraria a vida”. (SILVA, 
2000, p.200). 

 
Para Fernanda Vaccari (2003, p.35-44) o direito à vida consiste na garantia 

estatal no sentido de se continuar vivo e que o Estado proporcione uma vida digna 

quanto à subsistência. “A Constituição protege a vida desde o início, sob o ponto de 

vista uterino, representando assim o feto um ser individualizado”.  

 
Qualquer ato omissivo e até mesmo a falta de leitos na rede 
pública ou falta de condições de atendimento aos administrados 
constituem atos atentadores aos valores mínimos existenciais 
do indivíduo como garantia ao direito à vida. Dessa forma, não 
pode o Estado deixar permanecer em seus quadros essa 
violência para com seus administrados, devendo responder por 
qualquer dano que causar, de forma objetiva. 

 
Assim, o que se defende nesse trabalho, utilizando os termos de Paulo César 

Carbonari condiz com as condições de violação dos direitos humanos dos afetados pela 

poliomielite. 

 
Vítimas são aquelas pessoas humanas que sofrem qualquer tipo 
de apequenamento ou de negação de seu ser humano, de seu 
ser ético. Em termos ético-filosóficos, vítima é aquele ser que 
está numa situação na qual é inviabilizada a possibilidade de 
produção e reprodução de sua vida material, de sua 
corporeidade, de sua identidade cultural e social, de sua 
participação política e de sua expressão como pessoa, enfim, da 
vivência de seu ser sujeito de direitos.(CARBONARI, 2002, 
p.170) 

 
Nessa linha prossegue Carbonari (2002, p.170): 

 

À luz dos direitos humanos, vítima é um ser de dignidade e 
direitos cuja realização é negada (no todo ou em parte). É, 
portanto, agente (ativo) que sofre (passivamente) violação. 
Nesta perspectiva, compreender a vitimização é mais do que 
descrever desde fora. É compreender desde a relação de 
reconhecimento de uma alteridade negada que, como pre-sença 
distinta, denuncia e não se contenta somente em ser reduzida 
ao que está posto, ao mesmo. Sem o reconhecimento da 
dignidade do outro sujeito, vítima, como um ser vivente, um 
sujeito ético, um sujeito de direitos, toda a abordagem do 
processo de vitimização poderia redundar, em certo sentido, em 
paternalismo reprodutor da situação de vitimização. 

 
Por fim, o desafio inerente ao caso em questão compele à responsabilidade 

estatal e deveria corresponder à aplicação e à validez das normas cujos princípios 



Aparecida Luzia Alzira Zuin e Rosângela Rabel 

31 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

básicos versam sobre a ética da responsabilidade em função do cumprimento do 

exercício pleno da cidadania e do direito à saúde, à luz dos Direitos Humanos. 
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CAPÍTULO III 
 

A CONCORRÊNCIA NO «MERCADO DA SAÚDE» 
PODERES E ACTUAÇÃO DA AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA 

 

Isa António 

 

NOTA PRÉVIA 

 

De acordo com a Autoridade da Concorrência (AdC), «uma concorrência eficaz no 

fornecimento de bens e na prestação de serviços reduz os preços, aumenta a qualidade 

e permite uma escolha mais vasta para os consumidores»1.  

Esta entidade independente de regulação sobre a específica matéria da concorrência 

salienta três aspectos fundamentais para a existência de um mercado concorrencial 

equilibrado. São eles os seguintes: 1) a licitude dos meios e estratégias empregues 

pelos agentes económicos; 2) a competitividade do bem ou serviço produzido, fornecido, 

comercializado ou distribuído pelos agentes, a qual tem de resultar exclusivamente do 

mérito desse bem ou serviço e não de técnicas fraudulentas susceptíveis de adulterar o 

mercado e, sob que circunstância for, ludibriar ou cercear a livre escolha e vontade do 

consumidor; 3) o comportamento autónomo, leal e competitivo dos agentes económicos. 

Estaremos perante comportamentos ilícitos e violadores do Direito Concorrencial 

sempre que os agentes económicos por meio das suas condutas, isoladas ou conjuntas 

- mediante prévia ou concomitante concertação – procurem «falsear ou adulterar o 

funcionamento dos mercados»2, sob a denominação de práticas restritivas da 

concorrência passíveis de sanção.  

A leal e livre concorrência no «mercado», independentemente da sua natureza, não 

resulta somente de uma imposição do Direito da União Europeia, concretizada pelos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. Mais que isso.  

A concorrência é decisiva, sob uma dupla perspectiva, económica e social, a que sejam 

asseguradas as características de «qualidade» do bem/serviço em razão do preço e 

quantidade; liberdade e capacidade de escolha do consumidor, relativamente ao 

produto/serviço e ao «fornecedor» (no caso da saúde, ao prestador dos cuidados de 

saúde).  

                                                 
1Cfr. http://www.concorrencia.pt/vPT/Praticas_Proibidas/Praticas_Restritivas_da_Concorrencia/ 
Paginas/Praticas-restritivas-da- concorrencia.aspx (consultado em 12 de fevereiro de 2015) 
2 Idem. 

http://www.concorrencia.pt/vPT/Praticas_Proibidas/Praticas_Restritivas_da_Concorrencia/%20Paginas/Praticas-restritivas-da-%20concorrencia.aspx
http://www.concorrencia.pt/vPT/Praticas_Proibidas/Praticas_Restritivas_da_Concorrencia/%20Paginas/Praticas-restritivas-da-%20concorrencia.aspx
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O sector da saúde em virtude da intensa proliferação de entidades privadas, de cariz 

societário e empresarial, bem como, do terceiro sector (social, das misericórdias) 

granjeia a designação de «mercado». Enquanto «mercado» merece à «lupa» da AdC, 

o mesmo acompanhamento e supervisão que os demais mercados de actividade.  

Aliás, mais premente se torna a actuação de supervisão e de fiscalização da AdC no 

bom funcionamento do «mercado da saúde», sendo certo que a desenvolve de modo 

articulado com a entidade administrativa independente sectorial – Entidade Reguladora 

da Saúde (ERS).  

Mais premente, devido às especiais necessidades envolvidas, não apenas ao nível da 

qualidade dos serviços de saúde prestados, mas também por força das imposições 

constitucionais relacionadas com a equidade, universalidade e igualdade no acesso aos 

estabelecimentos de saúde e ao próprio tratamento conferido ao utente (art.64.º).  

 

1. O «Prestador de Serviços de Saúde»: Conceito.  

 

Segundo o entendimento preconizado pela ERS, a expressão «cuidados de saúde» num 

sentido material tende a «abranger todas as actividades que tenham por objecto a 

prevenção, promoção, restabelecimento ou manutenção da saúde bem como o 

diagnóstico, o tratamento/terapêutica e reabilitação, com o objectivo de atingir e garantir 

uma situação de ausência de doença e/ou um estado de bem-estar físico e mental»3.  

Esta Entidade Reguladora esclarece ainda que são enquadradas no âmbito da 

prestação de cuidados de saúde nomeadamente as seguintes actividades: a) 

actividades de medicina e de medicina dentária; b) actividades desenvolvidas por 

enfermeiros, odontologistas e enfermeiras com especialidade em obstetrícia; c) 

actividades desenvolvidas por técnicos de diagnóstico e terapêutica (v.g. técnicos de 

análises clínicas e de saúde pública, técnico de anatomia patológica, citologia e 

tanatológica, etc.); d) actividades desenvolvidas por técnicos superiores de saúde (v.g. 

Nutricionistas e Psicólogos Clínicos); e) actividades termais, entre outros4. 

Por outra banda, de acordo com a Constitution of Health Organization: «health is a state 

of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 

disease or infirmity». 

                                                 
3 Neste sentido, a ERS na sequência de denúncias recepcionadas, em parecer destinado à 
clarificação sobre o âmbito de actuação regulatória desta entidade reguladora sobre 
estabelecimentos que se dedicam à dispensa de medicamentos com ou sem receita médica 
(farmácias e parafarmácias) e sobre a sujeição destes à égide de supervisão e de regulação da 
ERS, sempre que nesses locais se verifique a prestação de cuidados de saúde, pp. 2 e ss. Mais 
propriamente sobre a concorrência na saúde, vide o Parecer da ERS de Maio de 2013 intitulado 
“Acesso, Concorrência e Qualidade no Sector Convencionado com o SNS”. 
4 Neste sentido, idem.  
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A definição de saúde é por isso um conceito abrangente que inclui não apenas a saúde 

física e psíquica, mas também aspectos sócio-económicos. Por maioria de razão, o 

prestador do serviço de saúde será um agente individual (profissional de saúde, v.g. 

médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, etc.) ou será um operador económico 

colectivo, como os estabelecimentos de saúde (v.g. hospitais públicos, privados e ou 

misericórdias) que se dediquem aos cuidados médicos. 

Os cuidados médicos reconduzem-se à prestação de serviços de saúde tout court: 

tratamentos, exames, diagnósticos, análises clínicas, cirurgias, prescrição de 

tratamentos, entre outros e será «prestador de serviços de saúde» quem os 

desenvolver. 

 

2. O «Mercado da Saúde»: Suas Especificidades. 

 

O «mercado da saúde» inclui o sector hospitalar público tradicional (hospitais puramente 

públicos), o sector hospitalar público empresarial (hospitais EPE, entidades públicas 

empresariais), o sector hospitalar em regime de parceria público-privada e o sector 

social ou misto (Misericórdias)5.  

É imperioso fazer uma ressalva: o «mercado de saúde» identifica-se com o sistema de 

saúde no seu todo, o que significa que não se reconduz apenas à prestação de cuidados 

de saúde supra mencionadas. Mais que isso. Encontram-se incluídas no mercado da 

saúde todas as actividades relacionadas com os seguros de saúde, produção, 

distribuição e comercialização de medicamentos e produtos farmacêuticos e de 

dispositivos médicos. É sobre toda esta realidade diversificada que a AdC actua. 

Mais recentemente verificaram-se consideráveis modificações no mercado da saúde ao 

nível da prestação de cuidados de saúde. Estas incidiram principalmente na forma de 

organização e de gestão dos hospitais públicos, na possibilidade de cessão da gestão 

de unidades públicas a entidades privadas e na possibilidade de construção e gestão 

de hospitais e outros estabelecimentos públicos de saúde por parte de entidades 

privadas em regime de parceria público-privada. 

No que concerne à natureza do «mercado de saúde» sob uma perspectiva económica, 

existe uma divergência no seio dos economistas que divide os que consideram que o 

                                                 
5 Vide sobre «mercado relevante da saúde», mais precisamente sobre a caracterização do sector 
de cuidados de saúde em Portugal, a decisão da AdC relativa ao Processo Ccent.26/2014, 
«Fidelidade/Espírito Santo Saúde», pp.4 e ss.; Pedro Pita Barros, Economia da Saúde. 
Conceitos e Comportamentos, 3ª edição, Coimbra, Livraria: Almedina, 2013. 
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mercado da saúde é específico e distinto dos demais mercados e aqueloutros que 

encaram o mercado da saúde como se de um “qualquer” mercado se tratasse6. 

Uma corrente mais estreita de economistas, «Narrows», considera que o mercado de 

cuidados de saúde comunga das mesmas características e funciona (interacção entre 

procura e oferta), em termos idênticos a todos os outros mercados7. 

Nos antípodas desta posição, a corrente económica «Broads» realça o carácter próprio 

e específico do mercado de saúde, com implicações no funcionamento dos mercados e 

na respectiva análise económica.  

De entre os principais factores distintivos podemos indicar os seguintes:  

1. A existência de incerteza – do lado da procura, o consumidor tem incerteza por virtude 

do desconhecimento quanto ao estado de saúde que virá a ter no futuro, quais as 

doenças, qual o momento em que surgirão essas doenças e qual o montante das 

despesas com o respectivo tratamento médico; do lado da oferta, o prestador de 

cuidados de saúde tem incerteza quanto a certos diagnósticos e sobre o grau de êxito 

dos tratamentos por si prescritos. Esta incerteza conduz à celebração de seguros de 

saúde (apoio financeiro junto de uma terceira entidade devido à incertitude da doença e 

dos respectivos custos); 

2. A existência de informação assimétrica imperfeita. O médico é quem toma as 

decisões e não o consumidor dos serviços de saúde (doente), porquanto é o primeiro 

que tem conhecimentos de medicina. Por isso, porque possui conhecimentos médicos 

especializados «recomenda» meios de diagnóstico e tratamentos (v.g. análises, 

exames, cirurgias, fármacos) que o doente vê-se forçado a adquirir «sem contestar».  

Esta assimetria de informação que coloca o profissional de saúde em vantagem face ao 

doente é agravada pela dificuldade em avaliar a adequação do tratamento, em concluir 

pelo seu êxito cabal, bem como, pela complexidade do serviço prestado, pela 

irregularidade do recurso ao mercado, pelo facto de os conhecimentos do doente não 

aumentarem por virtude da sua experiência;  

3. Ora, esta particularidade do mercado da saúde origina uma outra característica que 

a demarca dos demais mercados: a relação de agência. Esta traduz-se na necessidade 

do consumidor de serviços de saúde (doente) em ter o parecer de um terceiro perito 

(profissional informado) que o represente dando azo à denominada relação 

médico/doente como relação de agência. Esta não existe na generalidade dos outros 

                                                 
6 Neste sentido, vide Hurley, Jeremiah, "An Overview of the Normative Economics of the Health 
Sector", in  A. J. Culyer and J. Newhouse (editores), Handbook of Health Economics   1 A, 
Amsterdam: Elsevier Science, 2000 (pp. 55-118). 
7 Neste sentido, vide Hurley, Jeremiah, "An Overview of the Normative Economics of the Health 
Sector", in  A. J. Culyer and J. Newhouse (editores), Handbook of Health Economics   1 A, 
Amsterdam: Elsevier Science, 2000 (pp. 55-118). 
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mercados de actividade, pois nestes é o próprio consumidor que toma as suas próprias 

escolhas com base na sua experiência, conhecimento pessoal do bem ou serviço, 

dispensando terceiros no processo de aquisição;  

4. A intervenção do Estado enquanto prestador e financiador dos serviços de saúde, 

através do Serviço Nacional de Saúde (SNS), consiste numa marcante especificidade 

do mercado da saúde; 5. Aparece associada ao sector social ou terceiro sector 

constituído por Misericórdias e outras Instituições Particulares de Solidariedade Social 

ou sem fins lucrativos. 

Mas, por outro lado, à semelhança do que sucede noutro qualquer mercado de 

actividade, o mercado da saúde apresenta «externalidades»8.  

Exemplos de externalidades positivas são os benefícios resultantes da vacinação da 

população e de campanhas de saúde pública ou os avanços científicos e sociais 

associados à investigação da indústria farmacêutica. Casos paradigmáticos de 

externalidades negativas são as relativas ao uso excessivo de certo tipo de medicação 

como antibióticos ou a poluição que resulta da produção de produtos farmacêuticos. 

Pese embora, acolhemos a posição que encara o «mercado da saúde» como um 

mercado dotado de uma especificidade e natureza únicas que o demarca dos demais 

mercados de actividade, entendemos que as suas diferenças não são tão profundas ao 

ponto de retirar toda e qualquer validade a instrumentos mais tradicionais de análise 

económica, tendo por isso tratamento económico em tudo semelhante aos outros 

mercados. Assim é, por exemplo, na regulação em matéria concorrencial, exercida por 

parte da AdC. 

 
3. Concorrência na Prestação de Cuidados de Saúde: reflexos nocivos de 

restrições à concorrência. Tripla Perspectiva. 

 

Num contexto que se caracterize por desregulação9 haverá uma tendência natural de 

busca intensa pelo lucro por parte dos prestadores privados de saúde. Este é o seu 

escopo principal.  

                                                 
8 As «externalidades» consistem, grosso modo, em situações em que a produção ou consumo 
de um determinado bem impõe custos ou benefícios a outros agentes/intervenientes no mercado 
que não sejam os directamente envolvidos na transacção em causa. Tal como noutro mercado, 
também no mercado da saúde, as economias de escala e de gama desempenham um papel 
incontornável na restrição da concorrência, representando uma barreira de cariz económico e 
financeiro a um novo prestador que pretenda entrar no mercado.  
9 Vide David M. Newbery, “Missing Markets: Consequences and Remedies”, in The Economics 
of Missing Markets Information and Games, edited by Frank Hahn, Clarendon Press, 1989. 
(pp.211 a 242); Margaret Bray, “Rational Expectations, Information, and Asset Markets”, in The 
Economics of Missing Markets Information and Games, edited by Frank Hahn, Clarendon Press, 
1989. (pp.243 a 277); Colin KirkPatrick, “Regulatory impact assessment”, in International 
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O paradigma da actuação do sector privado10 é caracterizado por uma lógica 

empresarialista vocacionada ao esforço constante de redução de custos, acréscimo de 

eficiência e de adopção de estratégias de marketing agressivas de captação de 

clientela. 

Estes vectores não são, por si só, negativos ou desvantajosos ao mercado da saúde 

em geral, nem ao consumidor dos serviços de saúde, em particular. Aliás, muito pelo 

contrário, poderão representar ganhos económicos para a economia nacional e mais-

valias para a saúde, por virtude da melhoria da qualidade, volume e diversidade dos 

serviços médicos prestados.  

O “problema” da perspectiva concorrencial e da óptica dos direitos dos consumidores 

de saúde surge quando essas práticas económicas ultrapassam o âmbito da licitude, 

restringindo a actuação dos outros prestadores concorrentes a operar no mercado, 

comprimindo a liberdade de escolha do consumidor relativamente ao prestador e ao 

próprio serviço médico pretendido.  

A ablação absoluta ou mais mitigada da liberdade de escolha do consumidor coloca o 

respectivo agente económico (prestador de serviços de saúde) numa posição que lhe 

permite unilateralmente «ditar as regras do jogo» com consequências periclitantes para 

o mercado da saúde e para os respectivos consumidores. E é nesta exacta medida que 

a AdC encontra a sua ratio essendi e campo de actuação, reforçada pela sua 

legitimidade democrática, munida de poderes e competências específicas de 

autoridade.  

Nesta senda, a AdC e a ERS complementarão as suas missões, vontades e empenhos 

orientadas pelo cumprimento cabal do desiderato constitucional patente no artigo 64.º, 

direito de acesso à saúde em termos de universalidade, igualdade e de equidade.  

As entidades privadas encontram-se submetidas à CRP, por força do artigo 18.º, n.º3, 

cuja força vinculativa é transversal a toda a rica plêiade de entidades privadas, públicas, 

sociais, mistas, etc. existentes em Portugal.  

                                                 
Handbook on Economic Regulation, edited by Michael Crew/David Parker, Edward Elgar 
Publishers, 2006. (pp.232 a 250) 
10 Recomenda-se a leitura da obra de Maria João Estorninho, Organização administrativa da 
saúde – relatório sobre o programa, os conteúdos e os métodos de ensino, Coimbra, Livraria: 
Almedina, 2008, assim como, Maria João Estorninho e Tiago Macieirinha, Direito da Saúde. 
Lições, Lisboa, Universidade Católica Editora, Janeiro, 2014; Pedro Pita Barros, Economia da 
Saúde. Conceitos e Comportamentos, 3ª edição, Coimbra, Livraria: Almedina, 2013; Olívio Mota 
Amador, “Desafios da Regulação da saúde em Portugal nos tempos de crise”. Dossier Temático: 
Reflexões sobre o novo regime jurídico da concorrência, in Revista da Concorrência e 
Regulação, Ano 3, n.º10, abril/junho, 2012, Lisboa, IDEFF. 
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De outro passo, a vinculação das entidades privadas, neste caso, prestadoras de 

serviços de saúde existe face ao Direito da União Europeia, por força dos propalados 

princípios da Primazia ou Primado e da Uniformidade de aplicação do Direito europeu 

nos ordenamentos jurídicos dos Estados-Membros.  

Neste contexto são determinante os artigos 101.º e 102.º do TFUE, cujos desideratos 

são assegurar no espaço europeu a existência de leal e  livre concorrência, 

indispensáveis à eficiência económica, à melhor qualidade possível dos bens e serviços, 

ao melhor preço/quantidade e à liberdade de escolha do consumidor.  

As distorções no mercado da saúde conduzem inevitavelmente a reflexos iníquos na 

própria prestação de serviços de saúde prestados ao doente, encarado como 

«consumidor/cliente» pelo sector privado e como «utente» pelos sectores público, social 

ou cooperativo11.  

O cabal respeito dos valores de universalidade, igualdade, equidade dos 

consumidores/utentes no acesso à saúde, a qualidade dos serviços de saúde e a 

igualdade entre prestadores somente é alcançado se existir efectiva concorrência no 

mercado da saúde. 

O legislador não é alheio a este facto. Tal é demonstrado pelo anteprojecto e pelo 

próprio DL n.º 18/2008, de 29 de janeiro, o qual mereceu as seguintes considerações 

da entidade reguladora sectorial (ERS): «Em primeiro lugar, defende-se o direito de 

acesso universal e igual de todas as pessoas aos serviços de saúde, garantindo a 

liberdade de escolha dos prestadores, a equidade do acesso dos utentes aos cuidados 

de saúde, e a não discriminação dos utentes do SNS. Em segundo lugar, garantem-se 

adequados padrões de qualidade dos serviços de saúde (…) indispensável equilíbrio à 

eficiência e a qualidade dos cuidados prestados aos cidadãos. Em terceiro lugar, 

defende-se o princípio da igualdade e concorrência entre prestadores, (…) se aplica a 

todos os prestadores (públicos ou privados, pessoas singulares ou colectivas, com ou 

sem fins lucrativos), a celebração de convenções deve permitir a criação de condições 

de concorrência entre os prestadores, (…) coloca todos os prestadores em igualdade 

de circunstâncias»12. Ora, a AdC enquanto entidade de regulação e supervisão tem por 

                                                 
11 Cfr. Licínio Martins, As Instituições Particulares de Solidariedade Social, Coimbra, Livraria 
Almedina, 2009 e ainda do mesmo autor “Direito Administrativo da Saúde”, in Direito 
Administrativo Especial III, Coord. de Paulo Otero e Pedro Gonçalves, Coimbra, Livraria: 
Almedina, 2010 (pp. 225-371); Pedro Pita Barros, Economia da Saúde. Conceitos e 
Comportamentos, 3ª edição, Coimbra, Livraria: Almedina, 2013; Olívio Mota Amador, “Desafios 
da Regulação da saúde em Portugal nos tempos de crise”. Dossier Temático: Reflexões sobre o 
novo regime jurídico da concorrência, in Revista da Concorrência e Regulação, Ano 3, n.º10, 
abril/junho, 2012, Lisboa, IDEFF. 
12 Vide “Parecer da ERS relativo ao projecto de Decreto-Lei que regulamenta o regime de 
celebração das convenções previstas na Lei de Bases da Saúde», de 5 de junho de 2008 (pp.3 
e ss). 
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missão «fomentar a adopção de práticas que promovam a concorrência e a 

generalização de uma cultura de concorrência junto dos agentes económicos e do 

público em geral»13 e da leitura conjunta dos artigos 2.º, n.º1, 3º, nº1 e 4.º, n.º2, da Lei 

da Concorrência resulta claro que o mercado da saúde e os prestadores de serviços de 

saúde encontram-se sob a égide da fiscalização da AdC, em estreita colaboração com 

a ERS. 

 

3.1. Qualidade dos serviços de saúde. 

 

A existência de poder de mercado apenas nas mãos de “alguns” agentes consubstancia-

se, na prática, numa limitação à plena e efectiva concorrência. A entrada de profissionais 

de saúde com qualidade será condicionada, pois havendo mobilidade imperfeita de 

factores de produção no mercado da saúde (v.g. cuidados de saúde, idade, educação, 

higiene, profissionais de saúde, equipamentos cirúrgicos, etc.) a própria qualidade 

desses recursos humanos, técnicos e outros fica seriamente colocada em causa. 

Consequentemente, a prestação dos serviços de saúde não logrará alcançar os padrões 

de qualidade que em circunstâncias normais e perfeitas ao nível do funcionamento 

eficaz do mercado atingiria. Este facto redunda no decréscimo da qualidade dos 

serviços médicos prestados ao consumidor. 

A qualidade dos cuidados de saúde é assegurada por via da efectiva concorrência entre 

os respectivos prestadores de serviços de saúde.  

Esta qualidade apenas será garantida se estes forem efectivamente prestados por 

profissionais de saúde devidamente habilitados para o efeito, em estabelecimentos de 

saúde licenciados e credenciados. Não poderá prestar cuidados de saúde quem quer, 

mas quem sabe e a quem a lei reconhece competência para o efeito, após certificação 

positiva pela ERS. 

Para além destes mecanismos (licenciamento e certificação), a qualidade dos serviços 

de saúde são assegurados através de uma metodologia de fixação e actualização de 

preços apta para assegurar o equilíbrio entre incentivos à eficiência da prestação desses 

serviços, o mesmo é dizer, eficiência do mercado da saúde como um todo14. 

Ora, a eficiência de qualquer mercado é atingida perante determinadas circunstâncias 

cumulativas, como: 1. Não existir “um único” ou “poucos” agentes económicos 

/prestadores de serviços detentores em exclusividade do poder de mercado ou de parte 

                                                 
13 Assim, alínea b), do Artigo 5.º, sob a epígrafe «Atribuições», dos Estatutos da AdC. 
14 Vide, “Parecer da ERS relativo ao projecto de Decreto-Lei que regulamenta o regime de 
celebração das convenções previstas na Lei de Bases da Saúde», de 5 de junho de 2008 (pp.3 
e ss). 
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significativa deste; 2. Não existirem externalidades, quer na produção, quer no consumo; 

3. Não existir incerteza; 4. Existir informação perfeita ou disponibilidade plena de 

informação sobre preços, características e qualidade dos produtos por parte dos 

consumidores e concorrentes. A violação destes pressupostos conduz a distorções no 

funcionamento eficiente nos mercados, a que o mercado da saúde não é alheio, 

mormente ao nível da concorrência. 

 

3.2. Liberdade e Capacidade de Escolha: «Assimetrias de Informação». 

 

A concorrência efectiva permite a existência de mais-valias da perspectiva da economia 

em geral e da perspectiva do consumidor em particular.  

O consumidor de serviços de saúde possui liberdade de escolha sobre a pessoa do 

prestador de cuidados médicos, que proporcione melhor qualidade a melhor preço. 

Associada a esta vantagem surge a capacidade de escolha que resulta da informação 

perfeita15 acerca dos prestadores a operar no mercado, sobre a qualidade e 

características dos serviços prestados pelos mesmos e pelos preços praticados.  

Na presença de concorrência perfeita ou de concorrência monopolística sem assimetria 

de informação, existe real informação sobre os preços praticados. Para além disso, o 

preço converge para o custo marginal de produção, o que significa que a taxa de lucro 

a longo prazo é zero, correspondendo ao mínimo custo médio de produção.  

Tal significa que os preços praticados são os «justos» resultantes da interacção entre 

procura e oferta, não sendo excessivos ou desproporcionados face ao serviço 

concretamente prestado. 

O prestador dos cuidados de saúde sabe que se praticar um preço demasiado elevado, 

o consumidor/doente troca-o por outro prestador cujos serviços são menos onerosos. 

Por outro lado, cada prestador empenhar-se-á mais em melhorar constantemente o 

nível de qualidade dos seus serviços, proporcionando quiçá maior diversidade e volume 

de cuidados que não “ofereceria” ao seu doente se actuasse isolado no mercado.  

                                                 
15 Cfr. António Correia de Campos, “Imperfeições e Assimetrias”, in Revista Economia Pura. 
Tendências e Mercados, sob o tema de “Os Remédios para a Saúde”, Ano V, nº51, Outubro, 
2002, assim como, Pedro Pita Barros, Economia da Saúde. Conceitos e Comportamentos, 3ª 
edição, Coimbra, Livraria: Almedina, 2013 e Olívio Mota Amador, “Desafios da Regulação da 
saúde em Portugal nos tempos de crise”. Dossier Temático: Reflexões sobre o novo regime 
jurídico da concorrência, in Revista da Concorrência e Regulação, Ano 3, n.º10, abril/junho, 2012, 
Lisboa, IDEFF. 
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Ora, o inverso sucede na presença de assimetrias de informação, favorecida pela 

ausência de efectiva concorrência. O consumidor/doente não tem a percepção plena do 

funcionamento do mercado, dos serviços de saúde propriamente ditos (tipologias e 

características) e sobre os prestadores que actuam naquela zona geográfica, sejam 

prestadores especializados ou de “clínica geral”, bem como, sobre o preço praticado. 

A liberdade de escolha está fortemente condicionada pela existência de custos de 

mudança por outro prestador de saúde («switching costs»). A capacidade de escolha 

encontra-se restringida pela falta de informação suficiente e esclarecedora acerca de 

alternativas («search costs»), pois apenas existe na generalidade dos casos a 

«reputação» do prestador.  

Outro risco que advém das assimetrias de informação é a “indução da procura pelo lado 

da oferta” que conduzirá ao consumo excessivo de serviços de saúde e perda de 

qualidade na prestação destes. 

Existindo assimetrias de informação, o profissional de saúde (prestador) vai beneficiar 

do seu conhecimento médico especializado e tenderá a criar artificialmente procura dos 

serviços de saúde mediante a prescrição de tratamentos ou meios de diagnóstico que 

não são necessários ou adequados à concreta condição clínica do doente. 

Na presença de livre e leal concorrência, existe uma clara correlação entre a informação 

plena, liberdade de escolha, capacidade de escolha, maior nível de qualidade e melhor 

preço na prestação de cuidados de saúde. 

3.3. Equidade no acesso a serviços de saúde: «Selecção Adversa». 

 

A equidade consiste na possibilidade de qualquer cidadão, independentemente dos 

seus recursos económico-sociais aceder aos cuidados de saúde não podendo por 

razões puramente económicas ver-lhe ser denegado o acesso à saúde. 

A «selecção adversa» consubstancia-se na discriminação do doente, cuja condição de 

saúde não representa uma “mais-valia” económica para o prestador dos cuidados de 

saúde.  

A ideia é esta: da perspectiva do agente (em regra, um estabelecimento de saúde e não 

tanto o prestador em regime de prática individual) não “compensa” prestar serviços de 

saúde ao doente, cujo tratamento acarretar custos excessivos ou um nível de 

onerosidade tal que reduza a margem de lucro.  

Os cuidados continuados ou paliativos são o exemplo paradigmático de «dumping», ou 

seja, recusa de doentes com pior estado de saúde. Outras manifestações da «selecção 

adversa» são os fenómenos de «creaming» (apelo e angariação, através de técnicas de 

marketing e “ofertas” de cuidados médicos, de consumidores com melhor estado de 

saúde) e «skimping» (redução da qualidade, diversidade e volume dos cuidados 
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médicos prestados). Deste modo, é criado a “esse doente” um obstáculo ao acesso à 

saúde em condições de igualdade, sendo a universalidade no acesso à saúde 

igualmente colocada em causa. 

Não é aceite o argumento de que os prestadores de saúde privados não são 

«instituições de solidariedade social», sendo o seu escopo primacial o lucro, não tendo 

de cumprir os valores de igualdade16, equidade e universalidade no âmbito da sua 

actividade prestadora.  

O artigo 18.º, da CRP vincula expressamente as entidades públicas e as entidades 

privadas aos preceitos relativos a direitos, liberdades e garantias. Ora, o direito à saúde 

consagrado no artigo 64.º é um direito social sui generis digno de idêntica tutela à do 

direito à vida, por ser «conditio sine qua non» da existência deste. 

Representando a equidade um imperativo constitucional ínsito no artigo 64.º é curial 

considerar que a limitação da concorrência através de práticas restritivas previstas na 

Lei da Concorrência constitui a violação da Constituição da República e da própria 

Declaração Universal dos Direitos do Homem17. A AdC cumpre, neste contexto, uma 

missão de guardiã da Constituição e do direito humano à saúde. 

 

4. A Emergência da Entidade de Regulação e Supervisão: Autoridade da 

Concorrência (AdC). Natureza jurídica, Composição Orgânica e Missão. 

 

A Autoridade da Concorrência (AdC) foi criada pelo labor legislativo de 2003, através do 

Decreto-Lei n.º10/2003, de 18 de janeiro, cujo desiderato primacial é assegurar o 

cumprimento da política de concorrência em Portugal, em conformidade com o preceito 

81.º, alínea f), da Constituição da República. 

De acordo com o n.º 3, do artigo 1.º, dos Estatutos da AdC, esta tem por missão 

assegurar a escrupulosa «aplicação das regras de promoção e defesa da concorrência 

nos sectores privado, público, cooperativo e social», mediante o «respeito pelo princípio 

da economia de mercado e de livre concorrência, com vista ao funcionamento eficiente 

dos mercados, a afectação óptima dos recursos e os interesses dos consumidores». 

A AdC é disciplinada por um diversificado corpo normativo constituído pela lei-quadro 

das entidades reguladoras, seus estatutos, regulamentos internos e pela legislação da 

concorrência, com enfoque especial para o Direito da União Europeia (artigos 101.º e 

                                                 
16 Artigo 13.º, da CRP. 
17 Declaração Universal dos Direitos do Homem: artigo 3.º «direito à vida»; artigo 22.º «Toda a 
pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social; e pode legitimamente exigir 
a satisfação dos direitos económicos, sociais e culturais indispensáveis (…); artigo 25.º «(…) tem 
direito à segurança no desemprego, na 
doença, na invalidez (…)». 
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102.º TFUE18). Em termos subsidiários, aplicar-se-á o regime jurídico aplicável às 

entidades públicas empresariais no que concerne à gestão financeira e patrimonial19. 

A sua actuação é ainda tutelada pela denominada «Lei da Concorrência», isto é, a Lei 

n.º19/2012, de 8 de maio20, sendo a sua legitimidade assente no escrutínio público por 

parte e perante a Assembleia da República (artigo 6.º)21. 

No que concerne à sua natureza jurídica, a AdC consiste numa Pessoa Colectiva de 

Direito Público, com natureza de entidade administrativa independente22, dotada de 

natureza institucional e com autonomia de gestão, administrativa, orgânica, funcional, 

técnica, patrimonial, administrativa e financeira. Em termos orgânicos, é constituída pelo 

«Conselho de Administração» (órgão máximo) e pelo «Fiscal Único»23. 

Os membros do Conselho são nomeados por resolução do Conselho de Ministros sob 

proposta do Ministro da Economia, após audição dos ministros das tutelas sectoriais 

das Finanças e da Justiça e outras personalidades de reconhecido mérito público.  

A principal função do Conselho de Administração é proceder à correcta e adequada 

aplicação da legislação de promoção e de defesa da concorrência, para além da 

direcção dos seus serviços. 

O «Fiscal Único» destina-se ao respectivo controlo da legalidade e economia da gestão 

financeira e patrimonial, sendo nomeado por despacho conjunto dos ministros 

responsáveis pelos sectores da Economia e Finanças, após consulta ao Conselho. 

Do órgão máximo depende uma ramificação vasta de serviços e de órgãos, dos quais 

se enaltece a relevância da Direcção Geral de Investigação e o Gabinete de Estudos e 

Acompanhamento de Mercados. 

                                                 
18 Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 
19 Artigo 2.º, do DL n.º 125/2014, de 18 de agosto. 
20 Esta lei revogou as Leis n.ºs 18/2003, de 11 de junho e 39/2006, de 25 de agosto. Procede de 
igual modo, à segunda alteração à Lei n.º2/99, de 13 de janeiro. 
21 Pelo menos uma vez em cada sessão legislativa, ocorrerá um debate em plenário sobre a 
política de concorrência e sempre que houver pedido de esclarecimentos ou de prestação de 
informações, os membros do Conselho da AdC deverão comparecer perante a comissão 
competente da AR, para além da audição sobre o respectivo relatório anual de actividades. Outro 
aspecto revelador da democraticidade e transparência da AdC traduz-se na publicação em Diário 
da República e na página electrónica da própria AdC, para consulta de qualquer interessado, do 
relatório anual de actividades, do balanço e das contas (artigo 5.º, n.º8, da Lei n.º19/2012). 
22 Neste sentido, vide artigo 1.º, n.º1, dos Estatutos da Autoridade da Concorrência (DL 
n.º125/2014, de 18 de agosto). A sua independência é expressamente consagrada no artigo 40.º, 
dos seus Estatutos, consubstanciada no facto de não se encontrar sujeita a tutela ou 
superintendência do Governo, nem sequer dever obediência de acatamento relativamente a 
recomendações ou directivas sobre as suas prioridades e actuação. O facto de o mandato dos 
membros do Conselho de Administração ter a duração de seis anos, sendo por isso, superior ao 
do Governo é revelador da matriz independente desta entidade reguladora (artigo 15.º, n.º1 em 
conjugação com os n.º4 e 5 relativos à necessidade de «motivo justificado» para a cessação de 
funções dos membros mediante resolução do Conselho de Ministros). O regime de 
incompatibilidades e impedimentos previsto no artigo 17.º reforça a independência absoluta dos 
seus membros face a outras entidades. 
23 Artigos 11.º e seguintes do DL n.º 125/2014, de 18 de agosto. 
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A Direcção Geral subdivide-se, por seu turno, em três principais departamentos de 

actuação: a) o Departamento de Controlo das Concentrações; b) o Departamento de 

Práticas Restritivas formado pela unidade de Outras Práticas e Unidade Anti-Cartel; c) 

o Departamento Jurídico e do Contencioso. 

Em termos de actuação, parte de si própria a iniciativa de investigar fenómenos anti-

concorrenciais nos vários sectores da economia, a solicitação do Governo, 

assessorando-o na definição das linhas mestras da estratégia de defesa dos valores de 

livre e leal concorrência ou ainda por iniciativa de terceiros através de denúncias. 

A AdC tem a competência de se pronunciar, ex officio, acerca das medidas de natureza 

política ou legislativa que repute como convenientes ou indispensáveis ao eficiente 

funcionamento do mercado, à melhoria da qualidade dos bens ou serviços prestados, à 

defesa dos direitos dos consumidores/utentes e a uma mais equitativa repartição de 

recursos.  

A AdC não actua porém de forma isolada. Pelo contrário, desempenha uma actuação 

articulada com outras entidades administrativas independentes de regulação24, nos 

termos do artigo 35.º e do n.º4 do artigo 5.º, da supra citada «Lei da Concorrência». No 

caso da área sectorial da saúde, coordena-se com a ERS e INFARMED (na parte 

respeitante aos medicamentos, sendo que a coordenação com esta entidade ficou 

excluída do âmbito deste trabalho). 

 

4.1. Estatuto e Poderes específicos. Tipologias. 

 

Em ordem ao cumprimento cabal da sua ratio essendi, a AdC dispõe de um amplo leque 

de atribuições previstas no artigo 5.º dos Estatutos. São os seguintes: 1) Velar pelo 

cumprimento das leis, regulamentos e decisões de direito nacional e da União Europeia 

destinados a promover e a defender a concorrência; 2) Fomentar a adopção de práticas 

que promovam a concorrência e a generalização de uma cultura de concorrência junto 

dos agentes económicos e do público em geral; 3) Priorizar em vários níveis o 

tratamento de questões; 4) Promover a actividade e estabelecer relações de 

colaboração com entidades europeias e internacionais em matérias de concorrência; 5) 

Proceder à investigação e inquéritos com vista a garantir a promoção e defesa da 

concorrência. 

                                                 
24 Exemplos de Entidades de Regulação com as quais a AdC desenvolve uma actuação 
concertada: Banco de Portugal (BdP); Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM); 
Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC); Entidade Reguladora dos Serviços 
Energéticos (ERSE), entre outras. 
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Para além dos normais poderes de representação do Estado Português25, com a 

finalidade de concretizar as mencionadas atribuições, a lei reconhece à AdC um 

conjunto de poderes ou competências que são passíveis de ser enquadradas em três 

tipologias de poderes26: 1) poderes sancionatórios; 2) poderes de supervisão; 3) 

poderes de regulamentação. 

No tocante em especial aos poderes sancionatórios, apenas mediante o preenchimento 

de certos pressupostos cumulativos, será permitido à AdC exercitá-los (artigo 7.º, n.º 2, 

Lei n.º19/2012): 1.º fundamento – tem de assentar em razões de interesse público; 2.º 

possuir manifesta relevância da perspectiva das prioridades da política de concorrência; 

3.º gravidade do facto infractor alegado; 4.º probabilidade de se poder provar a sua 

existência, atendendo aos elementos de facto e de direito apresentados. 

No âmbito dos poderes sancionatórios27, a AdC tem a faculdade de identificar e 

investigar quaisquer condutas que considere susceptíveis de violar o direito 

                                                 
25 O poder de representação do Estado Português habilita a AdC a assegurar a representação 
técnica de Portugal nos organismos comunitários e internacionais em matéria de política da 
concorrência, assim como, acompanhar a actividade das autoridades congéneres de outros 
países e estabelecer relações de colaboração com elas e com organismos comunitários e 
internacionais competentes de cariz concorrencial. 
26 Artigo 6.º, n.º1, dos Estatutos da AdC: «Para o desempenho das suas atribuições, a AdC 
dispõe de poderes sancionatórios, de supervisão e de regulamentação»; o n.º2 prevê em 
particular os poderes sancionatórios; o n.º3, os poderes de supervisão e o n.º4, os poderes de 
regulamentação. 
27 A AdC desenvolve a sua actuação por uma «procedimentalização» consagrada na Lei da 
Concorrência, sem desprimor de eventual aplicação de leis especiais sectoriais e de regulação 
sectorial. Existe uma “Tramitação Geral” (tronco comum de regras procedimentais) aplicável a 
todas as práticas restritivas da concorrência. A exigência de transparência expressamente 
prevista no artigo 46.º dos Estatutos desta instituição é alcançada de diversas formas, desde 
logo, a necessária sujeição ao escrutínio da Assembleia da República27, ao controlo jurisdicional 
das suas decisões para o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão27. Por outro lado, 
a própria actuação necessariamente desenvolvida por fases procedimentais previstas na lei e 
não de modo discricionário, encerra em si mesma, uma indelével marca de transparência. 
Sinteticamente a tramitação decorre nos seguintes termos:  
1ª fase. A fase de iniciativa do procedimento de averiguação dá-se oficiosamente por parte da 
própria AdC no âmbito dos seus deveres de supervisão ou pode desencadear-se através da 
recepção de uma denúncia. O artigo 8.º da Lei da Concorrência explica a tramitação dada à 
«denúncia», aplicável a qualquer sector de actividade. 
Supondo que a AdC recepciona uma denúncia sobre a existência de concertação de preços na 
prestação de serviços de saúde por parte de um conjunto de hospitais privados. Perante esta 
denúncia, pode acontecer uma de duas coisas:  
1.º A AdC abre o processo de contraordenação ou de supervisão (n.º1, do citado artigo); 2.º A 
AdC não reconhece qualquer pertinência à mesma por considerar que são insuficientes os 
elementos de facto nela constantes e antes de proceder ao arquivamento da denúncia, oferece 
o prazo de pelo menos 10 dias úteis ao denunciante para apresentar novos elementos, razões 
ou observações por escrito (n.º2, n.º6, a contrario). Na hipótese de o denunciante não apresentar 
as observações escritas solicitadas ou desrespeitar o prazo facultado pela AdC, esta não tem de 
considerar as observações recepcionadas; só atenderá às mesmas, se assim o entender (n.º5; 
n.º3). No caso de o autor da denúncia, cumprir o prazo facultado, mas as suas observações 
escritas não serem passíveis de alterar o entendimento originário da AdC no sentido da sua 
irrelevância, esta «declara a denúncia sem fundamento relevante ou não merecedora de 
tratamento prioritário». Desta decisão expressa cabe recurso para o Tribunal da Concorrência, 
Regulação e Supervisão (n.º4). 
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concorrencial, nacional e europeu, especialmente práticas restritivas da concorrência. 

Pode realizar a instrução e decidir sobre os processos investigados por si, procedendo 

à aplicação de sanções legalmente previstas na lei, como a cobrança de coimas e 

adopção das competentes medidas cautelares, assim como, a prática de qualquer acto 

habilitado por lei28. 

No que respeita aos poderes de supervisão29, a AdC possui as competências 

necessárias à realização de estudos, inquéritos, inspecções ou auditorias; à instrução e 

decisão de procedimentos administrativos relativos à compatibilidade de acordos ou 

categorias de acordos entre empresas com as regras concorrenciais; à instrução e 

decisão de procedimentos administrativos concernentes a operações de concentração 

de empresas sujeitas a notificação prévia30. 

No âmbito dos poderes de regulamentação, compete à AdC fazer aprovar ou propor a 

aprovação de regulamentos, nos termos legalmente previstos; emitir recomendações e 

                                                 
2ª Fase. A fase de abertura propriamente dita do processo de contraordenação ou de supervisão. 
Poderes de Investigação e de «Polícia». Aplicação de medidas cautelares, quando preenchidos 
os pressupostos cumulativos do artigo 34.º articulado com os artigos 18.º, 19.º (buscas 
domiciliárias) e 20.º (apreensão de documentos). Pode haver lugar a transacção/acordo (artigos 
22.º e 27.º) ou mesmo arquivamento (artigos 23.º e 28.º) do processo contra-ordenacional, 
mediante a imposição de certas regras de conduta que não podem vir a ser desrespeitados pelo 
alegado infractor. 
3ª Fase. Decisão da AdC. Pode a AdC concluir que não se verifica a adopção de qualquer 
comportamento desrespeitador do Direito da Concorrência consubstanciado em práticas 
restritivas da concorrência previstas nos artigos 9.º, 11.º e 12.º, da Lei da Concorrência, 
respectivamente: a) celebração de acordos, práticas concertadas e decisões de associações de 
empresas; b) abuso de posição dominante; c) abuso de dependência económica. 
4ª Fase. Execução da decisão: aplicação de sanções, nos termos dos artigos 67.º e ss, da Lei 
da Concorrência, com eventual cumulação de coimas com sanções pecuniárias compulsórias 
(artigo 72.º). 
5ª Fase. Recurso da decisão da AdC para o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, 
nos termos do artigo 88.º. 
6ª Fase. Recurso da decisão do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão para o 
Tribunal da Relação competente (artigos 83.º ss, maxime artigos 89.º e 93.º). 
Sobre a tramitação da actuação da AdC vide os seguintes documentos: 1. Linhas de Orientação 
sobre a Instrução de Processos relativos à aplicação dos artigos 101.º e 102.º, do TFUE (datado 
de 22 de março de 2013); 2. Linhas de Orientação sobre a metodologia a utilizar na aplicação e 
coimas no âmbito do artigo 69.º, n.º8, da Lei n.º19/2012, de 8 de maio (datado de 20 de dezembro 
de 2012); 3. Linhas de Orientação sobre as prioridades no exercício dos poderes sancionatórios 
relativas à aplicação do artigo 7.º, n.ºs 1 e 2, da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio (datado de 17 de 
janeiro de 2013); 4. Prioridades da Política de Concorrência para o ano de 2015 (30 de dezembro 
de 2014). 
28 Assim, n.º2, do artigo 6.º, dos Estatutos da AdC, articulado com o disposto nos artigos 67.º a 
73.º, da Lei da Concorrência e, subsidiariamente, com o regime geral do ilícito de mera 
ordenação social aprovado pelo DL n.º 733/82, de 27 de outubro (artigo 13.º da Lei da 
Concorrência). 
29 Sobre a Regulação em Portugal vide Eduardo Paz Ferreira, “Em torno da Regulação 
Económica em tempos de mudança”, in Revista de Concorrência e Regulação, Instituto de Direito 
Económico Financeiro e Fiscal (IDEFF), FDL, Ano I, nº1, Janeiro-Março, 2010, assim como, Nuno 
Cunha Rodrigues, Regulação da Saúde, in «Regulação em Portugal» (coord. E. Paz Ferreira), 
Coimbra, Livraria: Almedina, 2009. 
30 Cfr. o n.º3, do artigo 6.º, dos Estatutos da AdC. 
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directivas genéricas; promover a adopção de códigos de conduta e manuais de boas 

práticas de empresas ou associações de empresas31.  

 

4.2. O direito ao arrependimento: «Princípio da Clemência». 

 

O «Princípio da Clemência»32 dá ao «infractor» (empresas ou titulares de órgãos de 

administração ou responsáveis pela direcção ou fiscalização)  a hipótese de dispensa 

ou de redução de coima, tendo como contrapartida a obrigação de conferir à AdC 

informações, esclarecimentos e um apoio na sua missão de descobrir formas 

encapotadas de colaboração ilícita entre agentes económicos  susceptíveis de restringir 

e eliminar a livre e leal concorrência num dado sector de mercado.   

O direito especial à dispensa ou redução de coimas é concedido no âmbito de processos 

de contraordenação em curso que se destinem a apurar a existência efectiva de acordos 

ou práticas concertadas entre duas ou mais empresas concorrentes, com o objectivo de 

coordenar as suas estratégias de mercado ou influenciar elementos decisivos do ponto 

de vista económico ou comercial. Alguns desses comportamentos são a fixação de 

preços de aquisição ou de venda, condições de transacção, «repartição» inicial de 

quotas de mercado entre si ou a adopção de acções conjuntas anti-concorrenciais 

contra outros concorrentes. Contudo, as condições de acesso a este regime excepcional 

de perdão, são muito rigorosas: 1) cooperação plena e contínua ao longo do processo, 

tendo de prestar informações, oferecer provas, auxiliar à compreensão dos factos e dos 

«mecanismos» usados para contornar as regras de concorrência, abstendo-se de 

destruir ou ocultar provas (documentos, etc.), guardar sigilo sobre a existência de 

colaboração com a AdC; 2) cessar a sua participação na infracção, salvo se a AdC 

considerar que a sua permanência no cartel seja mais útil à eficácia da investigação; 3) 

não tenha exercido pressão sobre as outras empresas para as forçar a participar na 

infracção. 

 

4.3. Coordenação com a ERS: artigo 35.º da Lei da Concorrência. Breve menção. 

 

                                                 
31 Cfr. o n.º4, do artigo 6.º, dos Estatutos da AdC. 
32 A sua tramitação encontra-se prevista no Regulamento n.º1/2013, Parte D, do Diário da 
República, 2ª série, 3 de janeiro de 2013, tendo os pressupostos cumulativos de concessão de 
dispensa ou redução de coima (modalidades em que se consubstancia a «clemência») 
consagrados nos artigos 77.º e 78.º, da Lei da Concorrência. Outros artigos pertinentes sobre a 
«clemência», são os artigos 75.º e 76.º articulado com o artigo 79.º que versam sobre o âmbito 
objectivo e o âmbito subjectivo, respectivamente e ainda os artigos 80.º e 81.º sobre o 
procedimento e decisão. 
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Sobre o aspecto que se prende com a actuação articulada entre a AdC e a ERS, a 

principal questão que se coloca é saber: qual das duas entidades supervisoras tem 

prioridade sobre a defesa de concorrência no âmbito da saúde?  

De acordo com a epígrafe do artigo 35.º da Lei da Concorrência33 existe no desempenho 

da actividade supervisora da AdC, articulação com outras entidades reguladoras 

sectoriais, sendo a Entidade Reguladora da Saúde, a que ora nos interessa. 

Confrontando o n.º1 com o n.º3, da citada Lei, concluímos que a entidade que tiver em 

primeiro lugar conhecimento da existência de comportamentos anti-concorrenciais dá 

conhecimento à outra.  

Por exemplo se a AdC, através de uma denúncia, tomar conhecimento de que estão a 

ser adoptadas práticas concertadas de preços dos «actos médicos cirúrgicos» entre os 

principais hospitais privados que operam na Região Norte do país, de acordo com o 

preceito n.º1, do artigo 35.º, a AdC deverá dar imediato conhecimento dessa situação à 

ERS, para que dentro de determinado prazo estipulado, se pronuncie.  

Naturalmente, para que a ERS se possa «pronunciar» nos termos previstos, carece de 

proceder às suas próprias «diligências» (ainda que prévias) como forma de aferir da 

pertinência concreta daquela denúncia e dos elementos factuais que chegaram ao 

conhecimento da AdC34. Pelo contrário, na hipótese de ser a ERS a receber a denúncia 

ou por outra via tomar conhecimento da alegada concertação de preços no mercado da 

saúde ou outra prática restritiva de cariz concorrencial, será esta entidade a dar o 

imediato conhecimento à AdC, fornecendo os elementos essenciais. 

É interessante constatar que estas entidades administrativas, independentes entre si, 

apresentam uma forte aliança de complementaridade numa estrita «zona comum» que 

é a da tutela da leal e livre concorrência (na área da saúde). 

A ERS antes de tomar a decisão final, tem de dar conhecimento à AdC do «projecto» 

dessa mesma decisão, em prazo fixado para o efeito, para que esta entidade dê o seu 

“parecer”. A ideia é que a AdC faculte a sua posição acerca da questão colocada sob a 

égide decisória da ERS (n.º4). Atente-se, porém, no n.º5 do artigo 35.º: «Nos casos 

referidos nos números anteriores, a AdC pode, por decisão fundamentada, suspender 

a sua decisão de instaurar inquérito ou prosseguir o processo, pelo prazo que considere 

adequado». 

                                                 
33 Aconselha-se a este propósito, a análise da Lei da Concorrência prevista na Lei n.º19/2012, 
de 8 de maio e dos Estatutos da Autoridade da Concorrência, consagrado no DL n.º125/2014, 
de 18 de agosto. 
34 Daí que, a nosso ver, o prazo a que se refere o n.º1, deva ser um «prazo razoável» e não o 
«normal» prazo de 10 dias úteis, sendo que sobre a duração deste, o citado preceito é omisso. 
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Levanta-se a «vexata quaestio»: E se o projecto de decisão da ERS for no sentido de 

considerar que existe violação do direito concorrencial e a AdC pronunciar-se, nos 

termos do n.º4, em sentido oposto? 

Ou, por outras palavras, será que em matéria concorrencial, a última palavra competirá 

sempre à AdC, ainda que essa dada questão se tenha suscitado no âmbito de regulação 

sectorial, da competência material de outra entidade supervisora (independente)? Terá 

a pronúncia da AdC, prevista no n.º4, poder vinculativo sobre a decisão a ser adoptada 

pela entidade de regulação sectorial? Ou pelo contrário, pese embora a questão em 

apreço possua cariz concorrencial, sendo suscitada no mercado da saúde, a decisão 

final caberá em exclusividade à ERS, independentemente da pronúncia da AdC? 

Atendendo à análise do elemento gramatical, o n.º5, do artigo 35.º, ao referir «nos casos 

previstos nos números anteriores», está necessariamente a incluir o n.º4. Ora, de 

acordo com o teor do n.º4 «antes da adopção de decisão final, a autoridade reguladora 

sectorial dá conhecimento do projecto da mesma à AdC, para que esta se pronuncie no 

prazo que lhe for fixado».  

A expressão «dá conhecimento» aparece num sentido imperativo, retirando a faculdade 

à ERS desta se assim entender dar ou não o conhecimento à AdC dos factos. Tal parece 

indiciar que a ERS não pode unilateral ou “isoladamente” decidir sobre questões de 

concorrência na área da saúde. Inversamente, trazendo à colação o n.º2, do citado 

artigo 35.º: «sempre que estejam em causa práticas restritivas com incidência num 

mercado que seja objecto de regulação sectorial, a adopção de uma decisão pela AdC 

(…) é precedida, (…) de parecer prévio da respectiva autoridade reguladora sectorial, 

que será emitido em prazo fixado pela AdC».  

O parecer prévio da ERS será por isso um elemento obrigatório na decisão da AdC, mas 

terá carácter vinculativo? O n.º5, do artigo 35.º esclarece qualquer dúvida, ao colocar 

na disposição da AdC a faculdade de solicitar o parecer da ERS. A AdC é livre de não 

o pedir, conquanto que fundamente a sua decisão. Este preceito confere a possibilidade 

à AdC de alterar o rumo do processo iniciado e tramitado pela ERS, suspendendo-o ou 

prosseguindo, independentemente do projecto de decisão daquela entidade reguladora 

sectorial. Por conseguinte, este “parecer prévio” da ERS de que o n.º4 fala, não tem o 

poder de condicionar juridicamente a decisão tomada pela AdC. A decisão da AdC será 

«informada» pelo parecer da ERS, mas não a vincula numa ou noutra direcção, seja de 

suspensão ou de prosseguimento. 

Em síntese, da análise do preceito do artigo 35.º, sob a epígrafe «articulação com 

autoridades reguladoras sectoriais no âmbito de práticas restritivas da concorrência», 

parece resultar que a última palavra cabe à AdC. É pois curial afirmar que em matéria 

de salvaguarda do Direito da Concorrência, o «primado» da decisão compete à AdC, 
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granjeando-lhe a designação de «Alta Autoridade da Concorrência», por oposição à 

miríade de entidades independentes de supervisão, apenas sectorial e parcialmente, 

guardiãs da concorrência. 

 
5. Práticas anti-concorrenciais. Generalidades.  

 

De acordo com a Lei da Concorrência, as práticas restritivas da concorrência 

enquadram-se em três categorias: a) Acordos, práticas concertadas35 e decisões de 

associações de empresas, denominados por «práticas colusivas», desde que sejam 

                                                 
35 Vide Paolo Buccirossi, “Facilitating Practices”, in Handbook of Antitrust Economics, edited by 
Paolo Buccirossi, The MIT Press, 2008. (pp.305 a 343) 
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susceptíveis de impedir, falsear ou restringir a concorrência36-37; b) Abusos de posição 

dominante38; c) Abusos de dependência económica39. 

                                                 
36 Previstas no artigo 9.º, n.º1, da Lei da Concorrência e artigo 101.º, do TFUE. 
37 O artigo 101.º, n.º1 TFUE que estabelece a proibição de coligações entre empresas, carece 
do preenchimento de quatro condições cumulativas: a) duas ou mais empresas; b) coligação 
entre elas, na forma de acordo, decisão de associação de empresas ou prática concertada; c) 
afectação do comércio entre os Estados-membros; d) existência de uma restrição da 
concorrência que legitime a intervenção da Administração para defesa da liberdade de 
concorrência no mercado. 
O primeiro pressuposto indica que o artigo 101.º apenas se preocupa não com o comportamento 
individual das empresas, mas com as acções coligadas ou colectivas, daí que tenham de existir 
pelo menos, duas ou mais empresas. 
O segundo requisito implica a existência de empresas integradas em grupos, sejam sociedades 
participadas ou casos de integração empresarial, com recurso a filiais, delegações, etc. ou certas 
formas de integração contratual37. 
Mas importa esclarecer qual é o entendimento que o direito europeu tem de «empresa». Esta 
consiste numa entidade económica autónoma ou unidade económica: «qualquer entidade que 
exerça uma actividade económica, independentemente do seu estatuto jurídico e do modo de 
financiamento», actividade, esta, que se prenda com a «oferta de bens e serviços num 
determinado mercado»37. De acordo com esta posição do TJUE poderá ser proibida a coligação 
entre empresas de um mesmo grupo em que uma é a sociedade-mãe e a outra sociedade filial, 
se esta adoptar um comportamento economicamente autónomo. 
Será uma actuação proibida se se tratar de um «concurso de vontades economicamente 
independentes», ou se desenvolver uma actividade concorrente face à actividade da sociedade-
mãe». Por conseguinte, será afastada a proibição do artigo 101.º se as empresas actuarem como 
uma só unidade económica. 
Dois critérios se assumem como os principais para determinar este aspecto, passíveis de críticas 
por parte da doutrina: a) para a Comissão Europeia, a independência e consequente submissão 
ao artigo 101.º, dependem da assunção de riscos económicos, por parte da filial, delegação, etc.; 
b) o TJUE considera que a existência de controlo e subordinação entre a sociedade principal e 
a sua filial ou representação é o critério decisivo. 
Em termos de coligação entre empresas, quer se trate de acordo, de decisão de associação ou 
ainda prática concertada (ex. fixação de preços), ponto fulcral é que se trate de uma coligação 
ou coordenação do comportamento dessas empresas, não sendo exigida a demonstração de um 
acordo formal. Existe prática concertada quando o comportamento das empresas não possui 
justificação económica, assinalando-se acções paralelas, com intenções cerceadoras da 
concorrência, mediante acordo prévio37. Por último, entende-se que todas as decisões de um 
conjunto de empresas se encontram abrangidas na proibição do artigo 101.º, desde estatutos, 
regulamentos ou outras deliberações dos seus órgãos sociais. 
No que respeita ao terceiro pressuposto, o TJUE pronunciou-se, de forma clara, no Acórdão 
LTM/MBU37: «um acordo (…) deve permitir vislumbrar com um grau de probabilidade suficiente 
que possa exercer uma influência directa ou indirecta, actual ou potencial, sobre as correntes de 
troca entre os Estados membros num sentido que possa prejudicar a realização do objectivo do 
mercado único entre os Estados membros». A afectação do comércio entre os Estados membros 
não implica que os acordos tenham sido necessariamente celebrados entre empresas de dois 
ou mais Estados membros e não têm de versar sobre a importação ou exportação de produtos 
entre dois Estados membros. Quanto ao último pressuposto enunciado, o efeito restritivo da 
concorrência tem de estar presente. Neste sentido, vide Miguel Gorjão-Henriques, Direito da 
União, 6ª edição, Coimbra, Livraria: Almedina, 2010, pp.655 e ss, bem como, João Mota de 
Campos e João Luiz Mota de Campos, Manual de Direito Europeu, 6ª ed., Coimbra, Livraria: 
Coimbra Editora, 2010, pp.611 e ss. em matéria de operações de concentração de empresas, 
vide Pedro Costa Gonçalves, “Controlo de concentração de empresas no direito português (uma 
visão jus-administrativa), Dossier Temático II, in Revista da Concorrência e Regulação, Ano 2, 
n.º7/8, julho/dezembro, Lisboa, IDEFF, 2011 e Miguel Mendes Pereira, “Controlo Prévio de 
Concentrações”, in Revista da Concorrência e Regulação, Ano 2, n.º5, janeiro/março, Lisboa, 
IDEFF, 2011. 
38 Previstas no artigo 11.º, da Lei da Concorrência e artigo 101.º, do TFUE. 
39 Previstas no artigo 12.º, da Lei da Concorrência e artigo 101.º, do TFUE. 
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Conceptualização. 

Dentro da primeira categoria. 

1. Acordos. 

Os acordos são formas de coordenação do comportamento das empresas no mercado, 

podendo ser contratos formais, mas também meios informais de entendimento 

desprovidos de carácter normativo ou vinculativo. A relevância deste tipo de prática 

prende-se com o consenso ou conluio vertical ou horizontal de duas ou mais empresas 

sob o ponto de vista estratégico comum no mercado. 

Existe acordo vertical quando as empresas envolvidas pertencem a diferentes níveis da 

cadeia de produção ou de distribuição; será acordo horizontal («cartel») quando as 

empresas são concorrentes e situam-se ao mesmo nível hierárquico. 

Segundo a OCDE, o cartel representa uma das mais graves formas de prática restritiva 

da concorrência, podendo ser concretizado através da fixação concertada de preços40, 

restrição da produção e vendas, apresentação de propostas colusivas em concursos 

públicos ou acordos de repartição de quotas de mercado. 

O cartel 41-42consiste na colusão entre empresas, mais precisamente, no acordo secreto 

entre empresas com actividades concorrentes destinado a restringir a concorrência e 

obter controlo mais eficaz sobre o mercado43, com limitação ao mínimo do risco e 

incertitude associado à actividade autónoma de cada uma.  

 

2. Práticas concertadas. 

São, elas próprias, formas de conluio entre empresas. O que as distingue dos acordos 

é a intensidade e a forma como se manifestam, normalmente através de paralelismo de 

comportamentos que em condições normais de funcionamento de mercado não 

alcançariam. O elemento de prova destas práticas é a troca de correspondência e de 

informações entre as empresas. 

                                                 
40 Neste sentido, vide Mark Armstrong, “Price Discrimination”, in Handbook of Antitrust 
Economics, edited by Paolo Buccirossi, The MIT Press, 2008. (pp.433 a 461) 
41 Cfr. Joseph E. e Harrington Jr., “Detecting Cartels”, in Handbook of Antitrust Economics, edited 
by Paolo Buccirossi, The MIT Press, 2008. (pp.213 a 252); Martin Schubik, Political Economy, 
Oligopoly and Experimental Games, The Selected Essays of Martin Shubik, Vol. One, 
Economists of the Twentieth Century, Edward Elgar Publishing, 1999; K. Gatsios, “Imperfect 
Competition and International Trade”, in The Economics of Missing Markets Information and 
Games, edited by Frank Hahn, Clarendon Press, 1989. (pp.188 a 207) 
42 Em matéria de operações de concentração de empresas, vide Pedro Costa Gonçalves, 
“Controlo de concentração de empresas no direito português (uma visão jus-administrativa), 
Dossier Temático II, in Revista da Concorrência e Regulação, Ano 2, n.º7/8, julho/dezembro, 
Lisboa, IDEFF, 2011 e Miguel Mendes Pereira, “Controlo Prévio de Concentrações”, in Revista 
da Concorrência e Regulação, Ano 2, n.º5, janeiro/março, Lisboa, IDEFF, 2011. 
43 Cfr: 
http://www.concorrencia.pt/vPT/Praticas_Proibidas/Praticas_Restritivas_da_Concorrencia/Pagi
nas/Praticas-restritivas-da- concorrencia.aspx (consultado em 12 de fevereiro de 2015) 

http://www.concorrencia.pt/vPT/Praticas_Proibidas/Praticas_Restritivas_da_Concorrencia/Paginas/Praticas-restritivas-da-%20concorrencia.aspx
http://www.concorrencia.pt/vPT/Praticas_Proibidas/Praticas_Restritivas_da_Concorrencia/Paginas/Praticas-restritivas-da-%20concorrencia.aspx
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3. Decisões de associação de empresas. 

Consistem em actos formalmente unilaterais (de associação), mas que expressam uma 

vontade institucional que traduz o entendimento dos associados e que se subsumem ao 

conceito de conduta colectiva44. Deve ser considerada «associação de empresas» 

qualquer entidade que agregue várias pessoas singulares ou colectivas e que por regra 

representa os interesses dos seus membros (v.g. Ordens Profissionais como a Ordem 

dos Médicos; Associações Patronais). 

 

Dentro da segunda categoria. 

1. Abusos de posição dominante45. 

Sob a perspectiva da AdC, a empresa abusa da posição barométrica que possui no 

mercado quando desenvolve comportamentos que não são os próprios de uma 

economia de mercado livre e que são susceptíveis de influenciar a estrutura desse 

mercado, enfraquecendo a capacidade de actuação dos concorrentes.  

Existem duas modalidades de abuso de posição dominante46: a) abusos por exploração 

(a empresa dominante explora o domínio que exerce no mercado em detrimento dos 

concorrentes); b) abusos por exclusão (orientados para o afastamento de concorrentes 

                                                 
44 Exemplo deste tipo de prática restritiva da concorrência é a coordenação prévia ilícita entre 
concorrentes, no âmbito de um concurso público, apresentando propostas idênticas ou muito 
semelhantes nos aspectos essenciais, não permitindo à entidade adjudicante decidir de forma 
esclarecida. Neste sentido, de acordo com as informações prestadas pela AdC, no seu site:  
 vide 
http://www.concorrencia.pt/vPT/Praticas_Proibidas/Praticas_Restritivas_da_Concorrencia/Pagi
nas/Praticas-restritivas-da- concorrencia.aspx (consultado em 12 de fevereiro de 2015) 
45 O preceito do artigo 102.º TFUE proíbe e sanciona o denominado «abuso de posição 
dominante»45, mediante o preenchimento de pressupostos cumulativos: a) a afectação de 
comércio entre os Estados-membros; b) posição dominante; c) abuso dessa posição dominante. 
O primeiro pressuposto verifica-se quando por força do comportamento das empresas em causa, 
ocorra uma modificação significativa da estrutura concorrencial do mercado ou quando esse 
dado comportamento revela susceptibilidade de causar essa modificação45. No que respeita ao 
segundo pressuposto, «posição dominante», apenas pode existir relativamente a um 
determinado mercado – o «mercado relevante» - entendido como condição prévia à própria 
«posição dominante». 
O último pressuposto prende-se com o exercício abusivo e ilegítimo da posição dominante. Quer 
dizer, a existência de posição dominante não é condição suficiente, por si só, para sancionar 
uma empresa ou um conjunto de empresas. Mais que isso. Têm de revelar, em termos materiais, 
um comportamento abusivo e cerceador da livre, leal e sã concorrência, mediante a adopção de 
uma das condutas mencionadas nas alíneas a) a d), do já citado artigo 102.º. De modo mais 
desenvolvido, vide Miguel Gorjão-Henriques, Direito da União, 6ª edição, Coimbra, Livraria: 
Almedina, 2010, pp.660. 
46 Neste sentido, vide John Vickers, “Abuse of Market Power”, in Handbook of Antitrust 
Economics, edited by Paolo Buccirossi, The MIT Press, 2008. (pp.415 a 431) 

http://www.concorrencia.pt/vPT/Praticas_Proibidas/Praticas_Restritivas_da_Concorrencia/Paginas/Praticas-restritivas-da-%20concorrencia.aspx
http://www.concorrencia.pt/vPT/Praticas_Proibidas/Praticas_Restritivas_da_Concorrencia/Paginas/Praticas-restritivas-da-%20concorrencia.aspx
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do mercado) como a recusa de fornecimento, a prática de preços predatórios ou de 

«esmagamento» da margem de lucro47.  

Para aferir da existência de “abuso de posição dominante” é necessário determinar qual 

é o mercado relevante48-49 do bem ou serviço, nas vertentes geográfica e na de 

                                                 
47 Vide 
http://www.concorrencia.pt/vPT/Praticas_Proibidas/Praticas_Restritivas_da_Concorrencia/Pagi
nas/Praticas-restritivas-da- concorrencia.aspx (consultado em 12 de fevereiro de 2015) 
48 Vide, a respeito da conceptualização e pressupostos de «mercado relevante» para efeitos de 
aplicação do direito concorrencial europeu, a Comunicação da Comissão Europeia 97/C 372/03, 
publicado no Jornal Oficial nº C 372 de 09/12/1997, pp.0005-0013. Do teor desta Comunicação 
podemos ler: «O objectivo de definir um mercado tanto em função do seu produto como em 
função da sua dimensão geográfica é o de identificar os concorrentes efectivos das empresas 
em causa susceptíveis de restringir o seu comportamento e de impedi-las de actuar 
independentemente de uma pressão concorrencial efectiva. É nesta óptica que a definição de 
mercado permite subsequentemente calcular as quotas de mercado (…)». 
49 Pese embora não exista uma única noção do que se entenda por «mercado relevante», é 
consensual o seu estatuto enquanto «pressuposto cumulativo» para efeitos de aplicação do 
direito europeu da concorrência. De acordo com Miguel Gorjão-Henriques, «a definição de 
mercado relevante consiste num elemento essencial e prévio à determinação da existência de 
uma posição dominante». 
A Comissão Europeia salienta, na sua Comunicação 97/C 372/03 que «o conceito de mercado 
relevante é distinto dos outros conceitos de mercado frequentemente utilizados noutros 
contextos». É usual o recurso de «mercado relevante» em dois planos: geográfico e material, 
sendo que quanto maior amplitude estes tiverem, mais difícil será afirmar-se pela existência de 
uma posição dominante susceptível de afectar a livre e leal concorrência. 
Citando Miguel Gorjão-Henriques «por mercado geográfico entende-se o território onde o 
produto ou serviço é comercializado segundo condições homogéneas de concorrência», ao 
passo que o mercado material consiste no mercado do produto ou do serviço. 
De acordo com o entendimento preconizado pela Comissão Europeia, «o mercado geográfico 
relevante compreende a área em que as empresas em causa fornecem produtos ou serviços, 
em que as condições da concorrência são suficientemente homogéneas e que podem distinguir-
se de áreas geográficas vizinhas devido ao facto, em especial, das condições da concorrência 
serem consideravelmente diferentes nessas áreas.» 
O mercado relevante no âmbito do qual se deve apreciar uma determinada questão do ponto de 
vista da concorrência é, por conseguinte, determinado pela conjugação dos mercados do produto 
e geográfico (…)». Factor determinante será, caso a caso, produto a produto, serviço a serviço, 
aferir se são fungíveis, permutáveis, substituíveis entre si, atendendo a uma determinada 
necessidade. Esta análise deverá ser feita na perspectiva do consumidor «stricto sensu» e, no 
caso do mercado da saúde, do utente/doente encarado como consumidor «lato sensu». 
Segundo o entendimento da Comissão Europeia, «um mercado de produto relevante 
compreende todos os produtos e/ou serviços consideradas permutáveis ou substituíveis pelo 
consumidor devido às suas características, preços e utilização pretendida». 
A sucedaneidade dos produtos ou serviços é, deste modo, imprescindível para determinar o 
mercado relevante desse concreto produto ou serviço. A economia oferece um importante 
contributo a este nível. Na verdade, o denominado «critério da elasticidade» cruzada da procura 
que mede a influência que a alteração das condições da oferta de um produto tem sobre a 
procura dos vários produtos que possam ter as mesmas características e ser aptos a satisfazer 
as mesmas necessidades dos consumidores. Outro critério a que se recorre é o da utilização 
razoável do produto ou serviço ou a relação especial entre o produto e a clientela. De outro 
passo, as características físicas dos produtos, o seu preço ou os mercados legais, em virtude de 
eventuais barreiras à entrada de outros produtos ou serviços no respectivo mercado relevante. 
Mas, também podem existir factores diferenciadores de produtos/serviços aptos a concluir que 
existe uma posição dominante no mercado relevante por força da própria lei, designadamente 
quando esta reserva a uma determinada entidade a satisfação de uma dada necessidade. 
Acresce que os mercados relevantes de matérias-primas e de produtos acabados são mercados 
distintos. É interessante verificar que o facto de o mercado ser num desses níveis concorrencial, 

http://www.concorrencia.pt/vPT/Praticas_Proibidas/Praticas_Restritivas_da_Concorrencia/Paginas/Praticas-restritivas-da-%20concorrencia.aspx
http://www.concorrencia.pt/vPT/Praticas_Proibidas/Praticas_Restritivas_da_Concorrencia/Paginas/Praticas-restritivas-da-%20concorrencia.aspx
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dimensão do produto ou serviço. É decisivo o apuramento da quota de mercado da 

empresa, as quotas de mercado das outras empresas concorrentes, para que se possa 

concluir pelo poder de mercado de uma concreta empresa ou agente económico. 

Em traços simplistas uma empresa possui poder de domínio sobre o mercado quando 

adopta o comportamento que entende sem atender ao comportamento dos seus 

concorrentes, fornecedores e clientes. Adopta estratégias comerciais, sem ter de se 

preocupar com a reacção dos outros players, por virtude da sua capacidade financeira, 

quota de mercado, economias de escala ou de gama, efeitos de rede ou legislação50. 

 

Dentro da terceira categoria. 

1. Abusos de dependência económica. 

O artigo 12.º, da citada Lei da Concorrência, proíbe a exploração abusiva do estado de 

dependência de um fornecedor ou cliente por parte de uma ou mais empresas.  

Este estado de dependência existirá sempre que inexistirem «alternativas» ao serviço/ 

produto que a empresa «abusiva» fornece, devido ao facto de existir um número restrito 

de empresas que assegurem o mesmo serviço/produto. Outra situação poderá ser a de 

a empresa em estado de dependência não conseguir, dentro de um prazo razoável, 

obter idênticas condições de empresas concorrentes àquela que adopta o 

comportamento abusivo (n.º3, do artigo 12.º).  

Exemplos desta prática restritiva da concorrência são a ruptura injustificada, ainda que 

parcial, de uma relação comercial previamente celebrada; a imposição de preços de 

compra ou de venda; a limitação da produção, da distribuição ou o desenvolvimento 

técnico; imposição de condições desiguais aos parceiros comerciais; entre outros 

previstos no n.º2, do artigo 11.º articulado com a alínea a), do n.º2, do artigo 12.º. 

 

5.1. Práticas anti-concorrenciais no «Mercado da Saúde». Decisões da AdC. 

 

                                                 
nada obsta a que, a outro nível, seja um mercado em que existe uma posição dominante abusiva 
e enquanto tal, ilícita. Neste sentido, Miguel Gorjão-Henriques, Direito da União, 6ª edição, 
Coimbra, Livraria: Almedina, 2010, pp.691 e seguintes, bem como, João Mota de Campos e João 
Luiz Mota de Campos, Manual de Direito Europeu. O sistema institucional, a ordem jurídica e o 
ordenamento económico da União Europeia, 6ª ed., Coimbra, Livraria: Coimbra Editora, 2010, 
pp.506 e ss. 
50 Vide 
http://www.concorrencia.pt/vPT/Praticas_Proibidas/Praticas_Restritivas_da_Concorrencia/Pagi
nas/Praticas-restritivas-da- concorrencia.aspx (consultado em 12 de fevereiro de 2015) 

http://www.concorrencia.pt/vPT/Praticas_Proibidas/Praticas_Restritivas_da_Concorrencia/Paginas/Praticas-restritivas-da-%20concorrencia.aspx
http://www.concorrencia.pt/vPT/Praticas_Proibidas/Praticas_Restritivas_da_Concorrencia/Paginas/Praticas-restritivas-da-%20concorrencia.aspx
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O critério de «mercado relevante» na saúde51 refere-se não a todo o mercado de 

prestação de cuidados de saúde,  mas a «clusters», ou seja, aos segmentos de mercado 

relativo a cada “acto clínico”.  

Importa averiguar sobre cada tipologia concreta de “serviço de saúde” (v.g. análises 

clínicas, exames de diagnóstico, imagiologia, cirurgia específica, etc.) se existe alguma 

prática restritiva da concorrência e não analisar a vasta área de prestação de serviços 

médicos.  

Como já foi mencionado anteriormente, para além dos cuidados de saúde, a área 

farmacológica/farmacêutica também é objecto da supervisão minuciosa da AdC em 

articulação com a ERS e INFARMED, respectivamente. 

Quanto às operações de concentração de empresas (na prestação de cuidados de 

saúde),52-53 previstas nos artigos 36.º e seguintes em articulação com o n.º1, do artigo 

9.º, da Lei da Concorrência, a AdC nunca adoptou decisões de condenação. Nunca 

considerou que as fusões e associações entre empresas a operar no mercado da 

saúde54, ao nível estrito de prestação de cuidados de saúde (v.g. hospitais privados), 

fossem restritivos da concorrência. 

                                                 
51 Vide sobre «mercado relevante da saúde», mais precisamente sobre a caracterização do 
sector de cuidados de saúde em Portugal, a decisão da AdC relativa ao Processo Ccent.26/2014, 
«Fidelidade/Espírito Santo Saúde», pp.4 e ss. 
52 Mais precisamente focados sobre a questão de oligopólios, vide as seguintes obras de 
referência: Murray Brown/Shin-Hwan Chiang, Coalitions in Oligopolies. An introduction to the 
Sequential Procedure, Contributions to Economic Analysis 259, Elsevier, 2003; Giancarlo 
Spagnolo, “Leniency and Whistleblowers in Antitrust”, in Handbook of Antitrust Economics, edited 
by Paolo Buccirossi, The MIT Press, 2008. (pp.259 a 296); John Vickers, “Abuse of Market 
Power”, in Handbook of Antitrust Economics, edited by Paolo Buccirossi, The MIT Press, 2008. 
(pp.415 a 431); José Engrácia Antunes, Os Grupos de Sociedades, 2ª ed., Coimbra, Livraria: 
Almedina, 2002.  
53 De incontornável relevância, em matéria de operações de concentração de empresas, vide 
Pedro Costa Gonçalves, “Controlo de concentração de empresas no direito português (uma visão 
jus-administrativa), Dossier Temático II, in Revista da Concorrência e Regulação, Ano 2, n.º7/8, 
julho/dezembro, Lisboa, IDEFF, 2011 e Miguel Mendes Pereira, “Controlo Prévio de 
Concentrações”, in Revista da Concorrência e Regulação, Ano 2, n.º5, janeiro/março, Lisboa, 
IDEFF, 2011. 
54 Vide Thomas L. Greaney, “Hospital Mergers”, in Competition Policy and Merger Analysis in 
Deregulated and Newly Competitive Industries, edited by Peter C. Carstensen/Susan Beth 
Farmer, Edward Elgar Publishing, 2008. (pp.126 a 146); Olívio Mota Amador, “Desafios da 
Regulação da saúde em Portugal nos tempos de crise”. Dossier Temático: Reflexões sobre o 
novo regime jurídico da concorrência, in Revista da Concorrência e Regulação, Ano 3, n.º10, 
abril/junho, 2012, Lisboa, IDEFF  e ainda  Martin Ricketts, “Economic regulation: principles, 
history and methods”, in International Handbook on Economic Regulation, edited by Michael 
Crew/David Parker, Edward Elgar Publishers, 2006. (pp.34 a 57); Michael A. Crew e Paul R. 
Kleindorfer,  “Regulation, pricing and social welfare”, in International Handbook on Economic 
Regulation, edited by Michael Crew/David Parker, Edward Elgar Publishers, 2006. (pp.63 a 78); 
Dan Elliot, “Regulation prices and service quality”, in International Handbook on Economic 
Regulation, edited by Michael Crew/David Parker, Edward Elgar Publishers, 2006. (pp.82 a 102) 
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As únicas decisões da AdC sobre operações de concentração são de “não oposição”55 

e de “inaplicabilidade”  nos mercados de prestação de serviços de saúde hospitalares. 

Exemplo de “inaplicabilidade” é a decisão relativa ao processo que envolve a 

«Sanfil/Centro Hospitalar de S. Francisco»56. Por outro lado, foi viabilizada a operação 

de concentração de empresas relativa à aquisição da HPP – Hospitais Privados de 

Portugal, SGPS pela AMIL Participações SA57. Estava em causa uma concentração de 

empresas assente na transferência da titularidade do negócio hospitalar do grupo CGD 

para a AMIL (maior operadora privada de cuidados de saúde no Brasil adquirida 

entretanto pela «United Health», a qual constitui uma das maiores operadoras de gestão 

de cuidados de saúde dos EUA, que se encontra representada em Portugal através de 

uma participação na «Advance Care». Decisões de “não oposição” são as relativas às 

operações de concentração «Farminveste*José de Mello II* Alliance Group/Alliance 

Healthcare» (Farmacêuticas) e da «Fidelidade/Espírito Santo Saúde» (prestadores de 

cuidados de saúde).  

A AdC emitiu decisão de condenação, mas com transacção (acordo) contra empresas 

farmacêuticas por operações de concentração por desrespeito à obrigação legal de 

notificação prévia. Existiu inicialmente condenação, mas o processo terminou com 

transacção58.  

Esta Reguladora decidiu condenar por práticas anti-concorrenciais as Ordens 

Profissionais (Médicos, Médicos Dentistas e Veterinários) e por cartel em concursos 

públicos, empresas fornecedoras de dispositivos médicos (ex: tiras reagentes). 

                                                 
55 Outros casos de decisão de não oposição face a operações de concentração são os seguintes: 
1. Processo Ccent.41/2012, «Farminveste*José de Mello II* Alliance Group/Alliance Healthcare», 
cujo mercado do produto relevante é a prestação de serviços de logística aos produtores 
farmacêuticos em todo o território português, assegurando o armazenamento inicial do stock pós-
produção, destinado ao fornecimento a empresas grossistas ou retalhistas de produtos 
farmacêuticos. Data da decisão: 20 de março de 2013; 
2. Processo Ccent.26/2014, «Fidelidade/Espírito Santo Saúde», cuja actividade ou mercado 
relevante do produto/serviço é a prestação de cuidados de saúde em ambulatório, com múltiplas 
clínicas e unidades hospitalares que abarcam consultas de especialidades, meios 
complementares de diagnóstico e terapêutica, atendimento médico permanente, prestação de 
cuidados continuados, etc. Data da decisão: 19 de dezembro de 2014. Vide ainda o Parecer da 
ERS sobre esta operação de concentração de 30 de outubro de 2014. 
56 Processo Ccent.39/2012, «Sanfil/Centro Hospitalar de S. Francisco», mediante aquisição de 
acções detidas pelo FCR (“FCR BPN”); ambas as empresas dedicam-se à prestação de cuidados 
de saúde (radiologia, ex.). Decisão de 18 de outubro de 2012. 
57 Processo Ccent.58/2012, «AMIL/HPP». Decisão de 17 de janeiro de 2013. 
58 Processo Ccent/2012/01, «Farminveste/Farminveste S.A./Associação Nacional de 
Farmácias», cujas actividades eram de serviços de apoio prestado às empresas. A prática 
investigada era a realização de concentração relativa à aquisição de controlo de uma empresa, 
sem respeito pela obrigação legal de notificação prévia à AdC. Data da decisão: 26 de junho de 
2014. 
 



Isa António 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

58 

 

Do exposto podemos dizer que a AdC nunca condenou empresas prestadoras de 

cuidados de saúde (v.g. hospitais ou outros estabelecimentos de cuidados médicos) por 

práticas restritivas da concorrência na modalidade de “operação de concentração” 

(artigo 36.º e seguintes da Lei da Concorrência). 

 

6. Considerações Finais. 

 
Da análise realizada ao longo deste trabalho, podemos apresentar algumas conclusões, 

que ora enunciamos: 

1. A saúde consiste num serviço essencial, diferenciado, com previsão constitucional, 

sendo um direito assegurado a todos os cidadãos em condições de universalidade, 

igualdade e equidade (artigo 64.º). 

2. O mercado da saúde é um mercado de actividade com especificidades, mas estas 

não justificam uma distinta análise económica daquela que é realizada aos demais 

mercados. 

3. O mercado de saúde abarca os cuidados médicos propriamente ditos e a produção, 

comercialização e fornecimento de medicamentos e outros dispositivos médicos, assim 

como, a actividade das empresas que «vendem» seguros de saúde. 

4. Por isso, de uma perspectiva ampla, é «prestador de serviço de saúde» não apenas 

os agentes económicos destinados à prestação de serviços médicos, mormente através 

de estabelecimentos de saúde, mas igualmente a indústria farmacêutica, a indústria de 

produtos médicos e afins e o sector segurador. 

5. Existem práticas anti-concorrenciais no mercado da saúde, as quais têm como efeitos 

negativos para a prestação de serviços de saúde numa tríplice vertente: qualidade, 

liberdade e capacidade de escolha, equidade. 

6. A prática restritiva «operação de concentração de empresas» dedicadas à prestação 

de cuidados médicos (v.g. hospitais) ainda não foi objecto de condenação por parte da 

AdC. 

7. De entre o conjunto de processos de contraordenação, um número significativo 

culmina em arquivamento por falta de provas ou por transacção e existem as situações 

em que os infractores recorrem ao mecanismo de salvaguarda conhecido por 

«clemência». 
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8. A AdC desenvolve uma actuação complementar à actuação de supervisão da 

entidade reguladora sectorial, ERS, sendo da conjugação de esforços de ambas que a 

supervisão se torna mais eficiente. 

9. No mercado da saúde existe uma variedade de entidades59 com funções de 

supervisão justapostas, existindo por vezes confusão quanto à priorização a dar no caso 

concreto. Qual a entidade que terá, num dado momento, «autoridade» ao nível da 

actuação e decisão? 

10. Por isso, em nome da eficiência da regulação, deveria ser implementado um sistema 

de controlo mais centralizado em quatro instituições independentes de supervisão e de 

regulação, consoante as matérias em causa: 1. ERS, com prioridade máxima de 

actuação, para todas as matérias relacionadas com: a) o registo, licenciamento de 

entidades prestadoras; b) a qualidade, segurança, igualdade, universalidade e equidade 

no acesso à saúde e na própria prestação dos cuidados médicos; 2. INFARMED para 

questões que se prendem com patentes (registo e sanação de conflitos sobre direitos 

de propriedade industrial), licenças e licenciamentos relacionados com a produção 

farmacológica, sua distribuição, comercialização, publicitação; 3. AdC, apenas para 

situações de operações de concentração de empresas e questões de financiamento de 

entidades prestadoras de saúde, em nome de transparência; 4. DGS (Direcção Geral 

de Saúde), através da qual o Ministério da Saúde exerce os seus poderes(-deveres) de 

tutela e de superintendência sobre a prestação de serviços de saúde propriamente ditos, 

como forma de assegurar o cumprimento da Constituição. 

11. A efectividade da concorrência constitui um factor decisivo para a boa prestação de 

cuidados de saúde. Particularmente no mercado da saúde, um dos maiores riscos é a 

assimetria de informação, na medida em que retira liberdade e capacidade de escolha 

do consumidor de serviços de saúde face ao melhor prestador de cuidados de saúde 

(isto é, que preste serviços de saúde com maior qualidade, quantidade e diversidade, a 

melhor preço). 

                                                 
59 No tocante à regulação na área da saúde, esta foi até ao presente momento desenvolvida por 
meio da função legislativa e mediante as estruturas centrais do Ministério da Saúde ou outras 
deste, dependentes, como a Direcção-Geral da Saúde e Inspecção-Geral das Actividades em 
Saúde ou, ainda, ao nível da Administração Pública Regional (Administrações Regionais de 
Saúde, I.P.), sem esquecer o papel desempenhado por uma diversidade de institutos públicos 
(específicos) de actuação sectorial específica (Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento 
ou «INFARMED»). Este leque não é exaustivo. 
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12. A assimetria de informação encerra, por isso, um enorme desafio à AdC e à ERS, 

pois fica significativamente facilitado o “recurso” a uma das práticas restritivas da 

concorrência enunciado no artigo 9º, n.º1, da Lei da Concorrência, para além da prática 

de «indução da procura pela oferta» (do profissional de saúde, v.g. médico). 

13. Como balanço crítico da actuação da AdC, atendendo ao seu considerável leque de 

poderes, podemos referir que de uma forma geral é positiva, mas que ainda se encontra 

aquém das expectativas do consumidor de serviços de saúde. Uma das principais 

razões apontadas será, sem dúvida, o regime de tratamento brando com o infractor que 

prefere confessar e que, por essa via, vê-lhe ser perdoada a sua infracção, a par do 

número de processos que o consumidor de saúde/doente vê terminar em arquivamento 

ou acordo. Em certos casos, ainda é sentida a impunidade…  
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CAPÍTULO IV 

 

A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL E A 
FORMAÇÃO DO PLURALISMO JURÍDICO NO BRASIL 

 
Álvaro de Oliveira Azevedo Neto1 
Jaqueline Maria de Vasconcelos2 

 
INTRODUÇÃO 
 
O presente estudo é iniciado com uma introdução histórica da configuração da 

sociedade mundial, apresentando-se as principais consequências do segundo pós-

guerra e da globalização. Explora-se os fenômenos da redemocratização dos Estados 

Soberanos, assim como a modificação teórica e pragmática dada ao ideal de justiça que 

passara a ser visto como sinônimo de proteção à Dignidade da Pessoa Humana.  

Notavelmente, o Estado Moderno com o seu estereótipo de sociedade provinciana foi 

fadado ao fracasso por não ser mais compatível com os novos anseios de integração 

da sociedade mundial.  Desta forma, surgem teorias que defendem o declínio do 

clássico modelo de Estado-Nação trazido pela Ciência Política como Povo, Território e 

Soberania. Essa compreensão resulta do sopesamento de princípios, concluindo que a 

tutela dos direitos fundamentais não poderia ser restrita ao âmbito doméstico.  

Os direitos fundamentais deveriam internacionalizar-se, indo além dos limites nacionais, 

tendo como consequência direta a relativização da Soberania. Neste sentindo, tem-se 

o arcabouço teórico do sociólogo alemão Ulbrick Beck que trabalha a possibilidade de 

harmonizar os diversos ordenamentos jurídicos existentes. Beck vislumbra a formação 

de uma sociedade cosmopolita e solidaria e conceitua esse processo como 

transnacionalização. A transnacionalização seria, portanto, o único meio eficaz para 

solucionar os problemas supercomplexos que surgem com a nova dinâmica mundial. 

O objetivo central desta pesquisa é encontrar aplicabilidade das teorias desenvolvidas 

quanto à violação dos Direitos Humanos e o intermédio de outros Estados. Para isso, 

analisa-se o nível de integração para o qual os países se predispõem. Tem-se neste 

perímetro dois grandes blocos: o Mercosul e a União Europeia. Na 

                                                 
1 Doutor em Direito pela UFPE, Mestre em Ciência Política pela UFPE e Graduado em Direito 
pela Universidade Católica de Pernambuco. Professor em Graduação e Pós-graduação, 
coordenando o Grupo de Estudos de Direito Público da Faculdade Boa Viagem e o projeto Direito 
e Supraconstitucionalidade, no PICT/FBV/DeVry-Brasil. Coordenador Acadêmico do Curso de 
Direito da Faculdade Boa Viagem. aneto7@fbv.edu.br 
2 Graduanda em Direito pela Faculdade Boa viagem, monitora em Direito Constitucional, 
pesquisadora do PICT/FBV DeVry-Brasil, colaboradora do Núcleo Multidisciplinar de Pesquisa 
em Direito e Sociedade (NPD/CNPq/UFRPE) e estagiária concursada da Caixa Econômica 
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intergovernamentabilidade3, a proposta de Beck, mesmo contendo consideráveis 

preceitos do direito comunitário, se mostra inexequível a curto e médio prazo. Norberto 

Bobbio já asseverava que o crucial problema dos direitos do homem é a sua proteção. 

Quanto a isso, o Brasil não se eximiu, pois dispôs em sua Constituição um tratamento 

especial aos tratados internacionais que versassem sobre Direitos Humanos. Estes, se 

aprovados por um quórum qualificado, possuirão status de Emendas Constitucionais; 

senão, recebem uma hierarquia supralegal. Destarte, compreende-se que para o nível 

de integração existente no Brasil, diante de conflitos que versem sobre Direitos 

Humanos, o respeito à sistematização, estruturação, organização e aos princípios dos 

demais Estados são primordiais. Dentro dessa perspectiva, a teoria que se amolda de 

forma mais harmônica à sociedade brasileira é o transconstitucionalismo trazido por 

Marcelo Neves, com raízes em Niklas Luhmann e Jürgen Habermas. 

 

Isto posto, propõe-se o estabelecimento de “pontes de transição” entre ordens jurídicas 

diferentes afim de criar um diálogo harmônico e gerar uma recíproca aprendizagem. 

Observa-se, ao final desta exposição, que o Brasil evolui abarcando em sua 

Constituição uma lógica internacionalista ao realizar a incorporação de tratados 

internacionais em seu ordenamento jurídico. Não obstante, através da análise da 

jurisprudência, nota-se que há internamente a necessidade de fomentar a comunicação 

entre tribunais, como propõe o transconstitucionalismo. Esses posicionamentos 

demonstram a receptividade do Brasil para a formação de um pluralismo jurídico em 

prol dos Direitos Humanos.  

 
DO ESTADO NAÇÃO À SOCIEDADE GLOBAL SOB A PERSPECTIVA SISTÊMICA 
 
Sob às ressalvas de Franco Júnior (1999, p.237): “ O que há de mais vivo no presente 

é o passado. Um mundo obsessionado pela atualidade é um mundo obsessionado pelo 

esquecimento. ”  Antes mesmo de adentrar nos aspectos que circundam a atual 

configuração da sociedade internacional, identifica-se a conveniência de tecer reflexões 

gerais acerca do nascimento e elementos constituintes da formação do Estado.  

Nota-se que a relação entre os seres humanos nas diversas regiões do globo terrestre 

foi resultante da construção dos blocos de indivíduos com semelhanças culturais, 

sociais e religiosas. Foi-se do aglomerado humano à criação de uma dada comunidade, 

que por vezes era ou não ligada pelos laços sanguíneos (WOLKMER, 2004). Ou seja, 

por mais que o instituto família viesse a ser o configurador da forma primitiva de 

                                                 
3 Modelo utilizado pelo Mercosul. 
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agrupamento humano, o que de fato consagra a formação de uma comunidade é o elo 

espontâneo e subjetivo entre os indivíduos.  

Nessa linha, esses ingredientes foram os responsáveis por formatar o grupo social como 

povo comum de determinada região e concomitante a isso, uma busca ainda rudimentar 

pela estabilidade e fixação local foi empreendida, resultando no apoderamento da 

concepção de território independente, dotado da capacidade de autodeterminação, 

autogoverno. Isto acalentou a construção da personalidade jurídica do Estado, a 

formação de uma soberania nacional.  

Jean Bodin foi o precursor da compreensão de soberania. Em sua obra Les six livres de 

la République, Bodin trabalha a soberania sob uma acepção rigorosa, absoluta, 

indivisível e perpétua, como se vê:  

La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une 
République, [...] c'est-à-dire la plus grande puissance de 
commander. Il est ici besoin de former la définition de 
souveraineté, parce qu'il n'y a ni jurisconsulte, ni philosophe 
politique, qui l'ait définie, [bien] que c'est le point principal, et 
le plus nécessaire d'être entendu au traité de la République ( 
BODIN; MAIRET, 1993, p74).  

 
No entanto, a tese de Bodin acompanha a ascensão e legitima o sistema monárquico 

que fora sistematizado aos moldes de Hobbes e de Maquiavel. Céticos das virtudes 

humanas, um acreditava que o Leviatã seria capaz de suprimir a guerra perpétua, o 

outro ovacionava o principado como se seus fins sempre justificassem os meios.  

Com a superação desse paradigma, ocorreu uma verdadeira metamorfose no tocante a 

legitimação do poder, propiciando o surgimento do Estado de Direito, no qual passou a 

ter a legalidade como base, facilitando o advento de uma ordem constitucional. 

O Estado Constitucional de Direito passa a projetar seus reflexos no sistema 

internacional, a partir da Paz de Vestfália que com seus tratados pôs termo à Guerra 

dos Trinta anos e a guerra dos Oitenta anos, em 1648. O Tratado de Paz trouxe consigo 

mais do que efeitos práticos para o fim da guerra, sendo o divisor de águas no direito 

internacional. Uma vez que realiza uma espécie de reconhecimento oficial da sociedade 

internacional integrando os Estados de forma igualitária e soberana (BOBBIT, 2003).  

Essa soberania vestfaliana é definida por KRASNER (2000) como lógica de convivência. 

Ele defende que a convivência internacional foi viabilizada através de um consenso 

entre os Estados, sendo necessário para isso o reconhecimento de uma independência 

jurídica e a exclusão das estruturas externas de autoridade.  

Nota-se que o reconhecimento de uma soberania estatal pressupõe a renúncia de 

intervenção nos assuntos internos dos Estados, por haver o reconhecimento da 
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existência de um poder supremo e legítimo. Desta forma, a relação entre os Estados 

soberanos passa a ser de igual para igual e em nenhum caso hierárquica. 

Em outras palavras, a demarcação da saída de uma sociedade medieval, com o domínio 

do poder da igreja, para a sociedade do Estado Moderno se deu com a Paz de Vestfália. 

Havendo uma consolidação da noção de soberania e a centralização do poder político, 

com a declaração de princípios fundamentais, tais como: o princípio da liberdade 

religiosa, da soberania e igualdade entre os Estados (BEDIN. 2001).  

Os conflitos interpessoais e entre os atores estatais continuaram a pautar a vida em 

sociedade, seja pela desenfreada corrida pelo poder, seja pelos movimentos sociais em 

busca da aquisição de novos direitos. Com isso, conferência e tratados passavam a ser 

realizados no intuito de minimizar os conflitos armados entre os Estados e a própria 

ideia de Soberania.  

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, diversos institutos passaram a ser repensados, 

recebendo o princípio da dignidade da pessoa humana um lugar de destaque dentro 

das constituições. Concomitante a isso, houve uma progressiva exploração do planeta, 

de sua estrutura e de seus recursos. Era o advento da Sociedade Global, que com suas 

tendências contemporâneas trazia novos desafios para o modelo tradicional de 

soberania, de Estado-Nação (RAMOS, 2013).  

Esse fato influenciou substancialmente a reconfiguração do sistema internacional que é 

a evolução e o fenômeno da globalização. Com a criação de novas tecnologias e com 

uma maior troca de informações, tende-se à homogeneização dos centros urbanos e à 

hibridização das culturas. Desta forma, a globalização (ou mundialização, como 

preferem os franceses) passa a trincar paradigmas tradicionais direcionando o olhar dos 

estudiosos para uma nova percepção de mundo. 

Com o advento dos modelos econômicos pós-tayloristas, passou-se a ter um cenário 

global que se desenvolvia a um ritmo desenfreado, uma sociedade super dinâmica com 

problemas e conflitos que não limitavam ao âmbito estatal. O ingressar no século XXI e 

em mundo globalizado colocou em xeque a própria eficácia e aplicabilidade dos direitos 

e garantias fundamentais. 

Conceitos erguidos no mundo moderno passavam a ser fragilizados, passando a existir 

uma certa relativização político-econômica dos Estados para o setor privado com o 

fortalecimento de empresas multinacionais e transnacionais. Logo, os Estados 

passaram a encontrar “cada vez mais dificuldades para se manterem como os principais 

atores internacionais, uma vez que a riqueza e o poder emanam, de forma crescente, 

das transações privadas, que não se preocupam em se identificar com as ambições e 
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preocupações territoriais” (BRUM; BEDIN, 2003, p.16)   

Em contrapartida, tinha-se (tem-se) um ordenamento jurídico e uma jurisdição lenta, 

altamente obsoleta e deficiente para resolver conflitos que cruzavam ordens 

constitucionais. Essa lógica de obsolescência pode ser compreendida através da ideia 

de acoplamento estrutural trazida com a teoria sistêmica. A teoria dos sistemas sociais 

inicialmente foi trabalhada por Durkheim, Weber, Parsons vivenciando atualmente o seu 

apogeu com a perspectiva de Niklas Luhmann.  

Luhmann, por sua vez, mesmo sob influência do funcionalismo norte-americano, 

trabalha com a noção de sistemas sociais no plural e não de forma singular como 

propunha Talcoot Parson (NEVES, 2005). O aparato teórico de Parson realiza uma 

metáfora, como se a sociedade fosse o componente de um conjunto com elementos 

interdependentes e em constante interação, sua máxima ficou conhecida como action 

is system. Ao discordar, Luhmann afirma que essa teoria induz equivocadamente a um 

realismo analítico, impossibilitando mudanças sociais.  

Inverte-se o “binômio, enfatizando a função como condição de compreensibilidade do 

sistema, pré-selecionando as relações estruturais em termos intercambiáveis com seu 

desígnio funcional. Aqui, função não depende das estruturas, mas antes as condiciona” 

(VIEIRA, 2013, p. 72). É proposto um estruturalismo funcionalista, sendo a função 

subordinada a estrutura para que se mantivesse um sistema dinâmico (MOURA, 2009). 

De forma original, a Teoria dos Sistemas Sociais de Luhmann ultrapassa as formas 

clássicas dentro da sociologia, pois não estabelece uma observação unívoca do mundo 

como fez Marx no aspecto da luta de classes, Bordieu no capital simbólico, Habermas 

no agir comunicativo ou Foucault ao tratar do poder (NEVES, 2005). 

O fundamento da Teoria Sistêmica é a autopoiese4 que utiliza regras de 

autorreprodução a partir da autorreferência. Ou seja, um sistema autopoiético é aquele 

autônomo que consegue desenvolver sua própria estrutura se autorreproduzindo, 

realizando a devida analogia da autorreprodução dos seres vivos (COELHO, 2007, p. 

298).  

 

Como se pode observar, o elemento marcante na construção teórica de Niklas Luhmann 

                                                 
4 O conceito de autopoiese tem sua origem na teoria biológica de Maturana e Varela. 
Etimologicamente, a palavra deriva do grego autós ("por si só") e poiesis ("criação", "produção"). 
Significa inicialmente que o respectivo sistema é construído pelos próprios componentes que ele 
constrói (NEVES, 2006, p. 60) 
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foi a introdução de percepções que se afastam de sua própria formação jurídica. 

Utilizou-se conceitos trazidos da física, da microbiologia, da cibernética e da biologia, 

desenvolvendo a compreensão da comunicação e da linguagem como acoplamento 

estrutural da sociedade.  

Nesse passo, cabe esclarecer que os agrupamentos sociais, políticos, econômicos, 

culturais representam, cada qual, um sistema. O arcabouço jurídico também seria um 

sistema funcional, sendo considerado como o “guardião” das sociedades, preservando-

as das demais (FONSECA, 2013). 

Sendo assim, compreende-se a sociedade mundial como um sistema comunicativo 

global, abarcando outros subsistemas, que quando não se comunicam realiza a 

ingerência de toda uma estrutura.  O direito, por sua vez, surgi como um sistema 

funcional do sistema global, incumbido da tarefa de minimizar a complexidade do 

ambiente, absorvendo a contingência do comportamento social. Tal como ocorre com 

outros subsistemas, o direito é autônomo, mas tem de realizar o acoplamento estrutural 

com os demais (NEVES, 2005). 

 

Desta forma, trabalhar a globalização sob a perspectiva da teoria sistêmica requer que 

o direito, elemento integrante do acoplamento estrutural, se comunique com as demais 

racionalidades na busca pela suavização dos perversos efeitos da mundialização, 

referentes à dignidade da pessoa humana.  

 

O cego contemporâneo é aquele que não enxerga o novo mundo e como se pode 

observar, nem mesmo o neoconstitucionalismo que havia se erguido sobre premissas 

históricas, filosóficas e teóricas, próprias das paulatinas transformações sociais que 

buscavam a efetivação dos direitos fundamentais, foi capaz de se adapta com eficiência 

às consequências trazidas com a dinâmica da sociedade globalizada (FERRAJOLI, 

2010). Os problemas comuns a esta nova ordem são estritamente ligados à 

consolidação dos direitos humanos frente à transposição de fronteiras nacionais e a 

arraigada percepção de soberania aos moldes de Bodin.  

No campo prático, surge no contexto europeu um debate dialético empreendido no 

Congresso de Haia em 1947 para solucionar a letargia do ordenamento jurídico frente 

à dinâmica mundial. Dois caminhos poderiam ser tomados: de um lado, a possibilidade 

de formular uma Europa calcada no poder dos Estados, denominando esse sistema de 
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intergovernamentabilidade5; por outro lado, compor uma Europa dotada de um poder 

político independente dos Estados (ACCIOLY, 2008).  

Escolhe-se a segunda opção e como fruto inevitável, surge o direito comunitário com 

eficácia e autoridade supranacional capaz de abarcar todos os estados-membros. 

Percebe-se que as competências tradicionalmente destinadas ao Estado, perdem a 

exclusividade do seio interno e passam a ser executadas através da cooperação dos 

Estados.  

A supranacionalidade propõe o fortalecimento dos poderes da União a custo da 

autonomia constitucional dos estados membros. Nesse passo, observa-se que o nível 

de integração e o estilo de governo supranacional europeu caracteriza uma relativização 

da soberania, ou melhor, o compartilhamento dela remetendo sua conjuntura a um 

paralelo com uma federação de Estados-Nação (AZEVEDO NETO, 2011). Onde os 

países, ao abrir mão do individualismo em prol da união, recebem uma maior garantia 

no tocante à obtenção dos resultados. 

O modelo da “caça ao veado”, por exemplo, ilustra bem esta 
premissa. Cinco caçadores famintos deixam de lado a caça a 
coelhos (individual) para que cacem em conjunto um veado 
(coletivo). Sozinhos apenas conseguem capturar coelhos, 
porém juntos podem capturar um animal maior. O ganho 
singular individual é inferior a parte do ganho coletivo. 
Contudo, o que se observa, é que para que haja o ganho 
coletivo deverá existir a participação de todos, já que apenas 
os caçadores em cinco conseguiram capturar o animal 
(AZEVEDO NETO,2011, p. 41-42).  

O Brasil, por sua vez, optou pela manutenção de uma sistemática mais conservadora 

quanto à soberania. No entanto, para sobreviver na sociedade global, busca se 

flexibilizar através da incorporação dos Tratados Internacionais com hierarquia de 

Emenda Constitucional, conforme o disposto na EC n°45/04. Enquanto há 

posicionamento que compreendem a Emenda Constitucional n° 45 de 2004 como um 

enorme avanço, sedimentando cada vez mais a internacionalização do direito 

constitucional. Nota-se, por outro lado, que o modelo utilizado pelo Brasil somente 

ratifica sua subordinação a uma soberania aos moldes da Idade das Trevas, como 

rígida, perpétua e absoluta.  

Adota-se a concepção de Constituição e de Estado de Direito Constitucional trazido por 

Gustavo Zagrebelsky. Para o autor não só a compreensão, mas também a aplicabilidade 

                                                 
5 Modelo utilizado no MERCOSUL.  
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e interpretação da Constituição deve ser vista e feita de forma flexível para que se possa 

alcançar a efetividade de seus princípios. Zagrebelsky analisa ainda a formação de 

centros de poder alternativos, o pluralismo político e o social interno em oposição à ideia 

de soberania e de sujeição e assevera que o direito público atual deve ser caracterizado 

pela perda da posição central dando margem a uma Constituição dúctil. Tem-se, desta 

forma, a busca de uma constituição sem soberanos ao invés do que se tinha outrora 

que era uma constituição soberana (ZAGREBELSKY, 2011).  

 

Tendo isso em vista, CHANG e YEH (2013) afirmam que existem três tendências de os 

sistemas constitucionais internacionalizarem-se: pela incorporação dos Direitos 

Humanos Internacionais em seu corpo textual; pela convergência e comparativismos 

entre sistemas Constitucionais; e pela criação de constituições oriundas de tratados 

internacionais. No primeiro caso, onde encontra-se o Brasil e em Taiwan, o sistema 

constitucional incorpora em si o conteúdo já existente em tratados internacionais. 

No segundo caso, tal como se verifica também descrito na obra de SLAUGHTER (2004), 

há uma comparação sistêmica que faz com que as instituições e tribunais em diferentes 

países aprendam uns com os outros. Quanto a última proposta, a menos usual, verifica-

se sua existência na criação de sistemas tal como o presente na Resolução 61/295 de 

2007 da Assembleia Geral das Nações Unidas que trata de povos indígenas. Neste 

sentido, a Constituição cria unidades sub-nacionais, tal como na Constituição 

Americana de 1787 que adotou um modelo federal funcionando quase como um tratado 

entre Estados soberanos. (CHANG e YEN, in ROSENFELD e SAJO, 2013, p. 1167-

1169). 

Estes mesmos autores ainda sugerem que a expansão do mercado global, o triunfo dos 

direitos humanos em escana internacional e a emergência de redes transnacionais são 

os principais motivadores para estes fenômenos presentes no Direito. Portanto, pode-

se dizer que as relações transnacionais e a globalização embaraçam as fronteiras que 

separam a agenda doméstica da internacional e produzem efeitos sobre as ordens 

normativas (KEOHANE, NYE. 2001, p. 3). 

Este fato leva SLAUGHTER (2004) a propor que uma nova forma de governança é 

possível, através de redes transnacionais de comunicação. Definindo este processo 

com cross fertilization among legal systems. SLAUGHTER sugere uma espécie de 

transnacionalismo ou mundialização como um alargamento progressivo em nome de 

uma ordem mundial. Seria uma espécie de cosmopolitismo, federando as 

solidariedades horizontais, um "universalismo por extensão" (SLAUGHTER, 2004; 
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SANDS, 1999). 

Tem-se ainda o arcabouço teórico do sociólogo alemão Ulbrick Beck (2005) que trabalha 

a possibilidade de harmonizar os diversos ordenamentos jurídicos existentes. Beck 

vislumbra a formação de uma sociedade cosmopolita e solidaria e conceitua esse 

processo como transnacionalização. A transnacionalização seria, desta forma, o meio 

eficaz para solucionar os problemas supercomplexos que surgem com a nova dinâmica 

mundial. 

A pesquisa se alia à teoria de Marcelo Neves, que milita pela existência de um respeito 

aos limites dos diversos sistemas jurídicos, asseverando sob a influência da Teoria 

Sistêmica de Niklas Luhmann, que a possível "solução" para o novo cenário mundial 

seria o estabelecimento de uma comunicação transversal entre os diversos sistemas 

jurídicos (VIEIRA, 2013). 

Nessa estrutura proposta, governos e jurisdições modificam o exercício de sua função 

soberana e o Estado passa a agir de forma diferente daquela de outrora. Portanto, onde 

fala-se em erosão de soberania deve-se tratar, na verdade, de uma nova estratégia para 

que o Estado permaneça agente principal das relações internacionais, como percebem 

as escolas realistas deste segmento.  

O transconstitucionalismo sob uma visão autopoiética não requer uma legitimação 

político-religiosa para se autorreproduzir, pois advém da evolução sistêmica do mundo 

jurídico e social (ARRUDA, 2011). 

Mesmo sem impor um centro privilegiado para exaurir problemáticas, a pluralidade entre 

ordens jurídicas com estruturas e normas próprias (autopoiética) remete ao conflito de 

interesses gerando o questionamento de qual estrutura ira sobrepor a outra, tendo em 

vista que não há hierarquia entre os Tribunais Constitucionais (FONSECA, 2013).  

 

FRAGMENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO SISTÊMICA 

A fragmentação6 dos diversos sistemas e a existência de alguns parâmetros, não 

proporciona ao Estado uma blindagem funcional, tampouco reflete a tão buscada 

interação/integração sistêmica. Isso quer dizer que, mesmo diante de problemas 

conexos, os fragmentos podem permanecer inertes diante dos demais, devido a uma 

                                                 
6 Segundo Marcelo Neves (2009, p. 286-289), o termo “fragmentação” conceitua a ausência de 
uma unidade do direito na sociedade mundial.  
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“ordem diferenciada de comunicação” (LUHMANN Apud NEVES, 2009, p.287).  

Ao surgir um problema capaz de envolver mais de uma ordem jurídica a comunicação 

sistêmica7 é necessária. Compreende-se que toda a observação de um problema está 

sujeita a um ponto limítrofe que, possivelmente, apenas um terceiro observador poderia 

enxergar. Sendo assim, a conversação entre sistemas constitucionais se torna 

imprescindível para que se possa ver o que não se vê: o “ponto cego” (ARRUDA,2011).  

Essa constatação de Marcelo Neves que basicamente requer uma comunicação 

(“conversação” ou “diálogos”) entre Estados, já havia sido indiretamente trabalhada por 

Jurgen Habermas que conceituava tal fenômeno como racionalidade comunicativa 

(FONSECA, 2013). A noção de sistema, para Habermas, estaria vinculada intimamente 

à racionalidade e aos conceitos de agir instrumental e estratégico, uma verdadeira 

adequação social do direito (NEVES, 2006).  

A característica marcante da teoria habermasiana é a transmissão da comunicação 

considerada racional somente quando válidas e fundamentadas. A implicação lógica 

trazida nessa teoria consiste em não haver necessariamente na racionalidade 

comunicativa uma verdade, mas tão somente a aceitação fundamentada em um 

determinado contexto (validade criticáveis) (RAMOS, 2013). 

À primeira vista parece haver a formação de um abismo entre o direito e a moral que o 

neoconstitucionalismo foi designado a evitar. No entanto, não é essa a proposta de 

Habermas. O desdobramento mais pertinente de sua teoria seria a constatação de que 

mesmo havendo uma “ponte de transição” entre os Estados, a comunicação entre eles 

não seria sinônimo de justiça. O transconstitucionalismo não significa justiça, significa a 

comunicação entre sistemas Constitucionais, significa direito. Teubner já assegurava: 

“direito não é justiça, direito é um cálculo, enquanto que a justiça é incalculável, ela exige 

que se calcule o incalculável” (PADOVESE, 2013, p. 226). 

O agir comunicativo de Habermas teria como fim único e mútuo, através dos diversos 

sistemas jurídicos existentes, o desenvolvimento positivo da sociedade multicêntrica. 

Espera-se que a comunicação entre Tribunais ofereça ao transconstitucionalismo, ao 

direito o que Luhmann conceituava de contingência: a justiça (VITÓRIO, 2013). 

A prática poderia ser realizada com medidas simples, no qual juízes nacionais 

observariam, em casos semelhantes, o material informativo desenvolvido por outras 

ordens jurídicas, a fim de obter decisões mais ricas. Mas não se pode negar que o 

                                                 
7 Leia-se “pontes de transição”. 
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transconstitucionalismo que de fato é proposto por Neves é muito mais denso e 

complexo.  

Ao trocar por miúdos, utilizar-se do transconstitucionalismo significaria a relativização 

da soberania com um fim mútuo, cooperativo e solidário de subordinação. Que a 

“vontade de constituição”, supere a “vontade de poder”, como diria Konrad Hesse 

(VITORINO, 2013, p 11). Como visto anteriormente, o horror vivido na Segunda Guerra 

Mundial fez com que países, especialmente os ocidentais, repensassem suas políticas 

e o próprio sistema jurídico. Faz-se necessário a caracterização de interesses e 

sistemas compatíveis, tem-se como ponto em comum a busca pela dignidade da pessoa 

humana. Esses princípios, refletido nos Direitos Humanos, proporciona a 

homogeneidade necessária para a aplicação do transconstitucionalismo.  

Os Direitos Humanos, decorrentes do neoconstitucionalismo, proporcionam um terreno 

fértil para as contribuições do transconstitucionalismo, pois passa de forma transversal 

entre ordens jurídicas instigando cooperações entre si. Do ponto de vista brasileiro, não 

há de se pensar em relativização da soberania frente aos Direitos Humanos. Mas sim, 

em uma busca mútua pela concretização da dignidade da pessoa humana. Tendo em 

vista que a própria Constituição deixa uma cláusula aberta (Artigo 5, §2° e 3º da 

Constituição Federal de 1988), concedendo aos Tratados Internacionais força de 

Emenda Constitucional se aprovadas pelo quórum previsto. 

Ciente da origem, da aplicação e das dificuldades que circundam o 

transconstitucionalismo, pertinente se torna saber se essa teoria é um paradigma 

emergente ou se constitui como forma pontual e anômala dentro do campo forense. 

VIABILIDADE DA TEORIA TRANSCONSTITUCIONAL 

Considerar o transconstitucionalismo como uma anomalia no sistema jurídico seria 

pressupor a inexistência ou a incompatibilidade entre sistemas, entre ordens jurídicas. 

É como se já tendesse para construção de um bloqueio recíproco, ou, como Marcelo 

Neves conceitua, uma paralisação "narcisista" recíproca.  

Diante da fragmentação global e da compatibilidade sistêmica, nota-se a necessidade 

de "pontes de transição". Dessa forma, havendo a homogeneidade de interesses, não 

se pode analisar o transconstitucionalismo de forma excepcional e pontual. No âmbito 

internacional, têm-se dois casos pertinentes (PADOVESE, 2013). 



A Constitucionalização Do Direito Internacional E A Formação Do Pluralismo Jurídico 
No Brasil 

77 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

O primeiro seria o processo de Görgülü8, cidadão turco que teve seu filho levado pela 

genitora, sem registrá-lo, para adoção alemã sem a sua anuência, em agosto de 1999. 

A criança foi rapidamente adotada e assim que tomou conhecimento do nascimento do 

seu filho, propôs ação no judiciário alemão solicitando a guarda provisória. Não obtendo 

êxito em seu pedido, recorreu à jurisdição internacional. A Convenção Europeia de 

Direitos Humanos compreendeu que ele deveria, no mínimo, ter o acesso ao filho 

garantido. O Tribunal Constitucional alemão afirmou que as decisões da Corte Europeia 

de Direitos humanos não possuiriam poder vinculante para os tribunais alemãs, no 

entanto:   

Segundo o Tribunal Constitucional alemão, embora não haja 
vinculação formal estrita, desconsiderar as decisões da Corte 
Européia de Direitos Humanos não seria compatível com a 
proteção dos direitos humanos e com o princípio do Estado 
de Direito. Nesse sentido, não levar em consideração as 
decisões da Corte Européia seria tão equivocado quanto 
tentar aplicá-las diretamente, como se houvesse uma 
supremacia pura e simples das decisões dessa corte em face 
das decisões dos tribunais nacionais (SILVA, 2010, p. 9).  

O segundo caso seria o processo de Lautsi (petição n° 30814/06)9 que solicitou à 

Administração da escola pública de seus filhos a retirada de crucifixos presentes na sala 

de aula argumentando que o símbolo feria a liberdade religiosa de sua família e o 

princípio da laicidade. O pedido foi negado em diversas instancias de âmbito local, sua 

solicitação foi acatada somente pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Entretanto, 

o Governo Italiano requereu a reanálise da matéria e outros dez países membros da 

União Europeia participaram como Amicus Curirae que reverteu à decisão afirmando 

que os símbolos não violariam os direitos humanos, tendo em vista os valores culturais 

e históricos da Itália. Indubitavelmente, ratifica-se a importância do 

transconstitucionalismo (RAMOS, 2013).  

Para Haberle, ainda que, numa perspectiva internacional, 
muitas vezes a cooperação entre os Estados ocupe o lugar 
de mera coordenação e de simples ordenamento para a 
coexistência pacífica (ou seja, de mera delimitação dos 
âmbitos das soberanias nacionais), no campo do direito 
constitucional nacional, tal fenômeno, por si só, pode induzir 
ao menos a tendências que apontem para um 
enfraquecimento dos limites entre o interno e o externo, 
gerando uma concepção que faz prevalecer o direito 

                                                 
8 Informações extraídas através dos estudos do Professor Dr. Gertrude Lübbe-Wolff, LL.M. 
(Harvard). Consulte mais informações << http://www.humboldt-forum-
recht.de/druckansicht/druckansicht.php?artikelid=135 >>.  
9 Consulte na íntegra: CEDH. Julgamento. Lautsi and others v. Italy. no. 30814/06. Lautsi e 
outros c. Itália. Estrasburgo, 18 de março de 2011. 

http://www.humboldt-forum-recht.de/druckansicht/druckansicht.php?artikelid=135
http://www.humboldt-forum-recht.de/druckansicht/druckansicht.php?artikelid=135
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comunitário sobre o direito interno (RE 466.343-1 - BRASIL, 
p.1148) 

O excerto supramencionado faz parte do RE 466.343/SP que decidiu pela 

inconstitucionalidade do depositário infiel. O Supremo Tribunal Federal utilizou a lógica 

transconstitucional ao enfrentar à colisão entre o artigo 5º, LXVII, da Constituição 

Federal e o  7º, n. 7 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Não obstante, foi 

ratificado a supralegalidade dos tratados internacionais que versassem sobre Direitos 

Humanos, mas que não tivessem sido aprovados no quórum previsto para terem força 

de Emenda Constitucional.  

O transconstitucionalismo também pode ser visto com a inclusão da lei 11.340/2006 (Lei 

Maria da Penha), que foi resultado da comunicação da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos com o Brasil através da denúncia de Maria da Penha Maia Fernandes. 

A Comissão concluiu que houve violação não só de garantias judiciais, mas também 

numerosos dispositivos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e da 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher 

(denominada ‘Convenção de Belém do Pará’) (SILVA, 2010). 

O caso dos pneumáticos mostrou ao Brasil o "ponto cego" de suas decisões. A Portaria 

n. 8/91 havia proibido expressamente a importação de pneus recauchutados, visando 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O Uruguai sentindo o impacto 

econômico da decisão demandou perante o Tribunal Arbitral ad hoc do MERCOSUL o 

caso em questão. O Tribunal Arbitral entendeu que Estados-Partes do MERCOSUL não 

poderiam adorar medidas restritivas ao comércio recíproco.  

No entanto, a Organização Mundial do Comércio compreendeu como plausível o 

argumento apresentado pelo Brasil. Em decisão, a medida foi vista como necessária 

para fomentação de um meio ambiente equilibrado, necessário para a preservação da 

saúde e vida humana. Entretanto, o Brasil reiteradamente através de decisões liminares 

permitia a importação. Essa conduta foi vista como arbitrária restritiva e injustificada. 

Diante do impasse, a Presidência da República propôs uma Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental junto ao Supremo Tribunal Federal que 

decidiu pela inconstitucionalidade da importação de pneus usados.  

O caso dos pneumáticos configura a perfeita adequação à proposta do 

transconstitucionalismo. Afinal, a decisão do Tribunal Arbitral e da Organização Mundial 

do Comércio não configurou a ultima ratio, mas sim uma conversação internacional 

mostrando que o Brasil não estava sendo coerente com suas decisões, pois não 
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proporcionava um tratamento isonômico entre os países (RAMOS, 2013). 

Ratifica-se com os exemplos mencionados que a prática transconstitucional não 

consiste em imposições de um sistema a outro. Decisões de tribunais internacionais, 

como a Corte Europeia de Direitos Humanos, por exemplo, tem o ônus/valor meramente 

argumentativo (SILVA, 2010). A observação dessas decisões e o sopesamento10 das 

questões que giram em torno do caso concreto são capazes de aumentar, através das 

“pontes de transição”, a racionalidade da comunicação, afim de se evitar uma verdade 

absoluta, o “ponto cego”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A globalização do sistema econômico, por sua vez, sobrepujou-se diante dos demais 

sistemas. Além dos entraves que envolviam o capital o "novo" cenário trouxe consigo o 

aquecimento global, guerra cambial e uma violação cada vez maior dos Direito 

Humanos. Coaduna-se com Hobbes, o homem é lobo do próprio homem. Entretanto, a 

própria ciência política demonstrou que o sistema social necessita do Leviatã para 

regular-lhe e este precisa de Têmis para frear-lhe. Extrai-se da metáfora a autopoiese, 

pois cada sistema se autorreproduz e influencia os demais. A sociedade mundial não é 

diferente e o presente artigo tende a ratificar a importância do pensar transconstitucional 

e de induzir a tomada de decisões mais ricas, que por sua vez não se exaure com uma 

visão provinciana e "doméstica". Faz-se um paralelo à visão humana que se limita a um 

campo de 180 graus e apenas outro observador é capaz de enxergar os 360 graus. Por 

isso, o "ponto cego" que se dá devido aos costumes, a tradição a própria reiteração da 

prática forense, só é visto por um sistema que não compõe aquele determinado 

conjunto.  

Para isso, o pensar constitucional deve sobrepor às barreiras de um narcisismo 

interpretativo e da fixação de uma soberania absoluta, que por vezes se mostra como 

óbice para a configuração do que em suma constitui o transcontitucionalismo. 

O Brasil paulatinamente adequa o neoconstitucionalismo ao transconstitucionalismo. 

Isso se torna notório não apenas com medidas adotas como a Lei Maria da Penha, a 

proibição da prisão do depositário infiel e até mesmo a inconstitucionalidade de 

                                                 
10 Compreende-se por sopesamento a valoração que é dada a cada direito fundamental dentro 
do caso concreto. Cada jurisdição pode proporcionar um valor diferenciado para cada fato e 
comunicação entre os sistemas é que irá permitir a fuga de verdade absoluta e 
consequentemente uma argumentação racional e uma rica por ter observado e respeitado os 
diversos pontos de vista levantados.  
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importação de pneus usados, mas também com a própria EC. n°45 que deu um 

tratamento diferenciado aos Tratados de Direitos Humanos, demonstrando uma 

internacionalização do Direito Constitucional. 

Nota-se que a necessidade de inserir-se em uma lógica global e a busca pela própria 

efetivação do neoconstitucionalismo impõem o paradigma sistêmico-

transconstitucional, que diante de sociedade plural e hipercomplexa, reconhece os 

limites e as possibilidades das ordens jurídicas entrelaçadas e criar, através de "pontes 

de transição”, um sistema cooperativo.  
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CAPÍTULO V 

 
A INFORMAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO FRENTE AO CONTEÚDO DE INCERTEZA 

DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO AMBIENTAL 
 

Gabriela Soldano Garcez1 

 

INTRODUÇÃO 

 

O artigo 3º, inciso I, da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº. 6.938/81), 

definiu o conceito legal de meio ambiente, como sendo o “conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 

em todas as suas formas”.  

Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, pois possui definição ampla, a fim 

de criar um espaço positivo de incidência da norma, eis que cabe ao intérprete o 

preenchimento de seu conteúdo. 

Este mesmo conceito é regido por princípios, considerados como diretores, que 

compõem a política global do meio ambiente, formulados na Conferência de Estocolmo 

(1972), ampliados na ECO-92, e contidos no artigo 225, da Constituição brasileira de 1988. 

Destaca-se o princípio da precaução, que impõe a obrigação de prevenir ou evitar 

o dano ambiental quando este puder ser detectado antecipadamente. 

Convenções, declarações, sentenças de tribunais internacionais e até mesmo 

legislações internacionais têm salientado a importância de prever, prevenir e evitar na origem 

as transformações prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente.  

O princípio da precaução visa, assim, a durabilidade da sadia qualidade de vida e 

a continuidade do planeta, sendo certo que a incerteza não pode ser usada como meio de 

desculpa para não se adotar tais medidas de regulamentação (Princípio nº. 15, da Declaração 

do Rio de Janeiro). 

Entretanto, para implementação destas ações, é necessário que as pessoas 

tenham acesso a informações relativas ao meio ambiente. Daí se extrai o princípio da 

informação (Princípio 10, da Declaração do Rio de Janeiro). 

                                                 
1 Advogada e jornalista diplomada. Mestre em Direito Ambiental (bolsista CAPES) e Doutoranda em 
Direito Ambiental Internacional (bolsista CAPES), ambas pela Universidade Católica de Santos. 
Conciliadora capacitada pela Escola Paulista de Magistratura. Email: 
gabrielasoldanogarcez@adv.oabsp.org.br. 
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A informação permite a educação das pessoas com relação ao meio ambiente, o 

que propicia a oportunidade de se manifestar sobre o tema, partilhando da responsabilidade 

na gestão do meio ambiente. 

Diante deste cenário, o presente artigo propõe, primeiramente, uma análise do 

princípio da precaução, bem como da característica de incerteza inerente aos bens 

ambientais.  

Após, pondera sobre a instrumentalização da informação e sua materialização 

pela participação, através da educação ambiental na atual sociedade de acesso a informação.  

Por fim, aborda o princípio da precaução na Era da Informação, avaliando a 

comunicação relativa a precaução dos bens ambientais para o envolvimento social, ensejando 

a legitimidade popular no controle da incerteza. 

 

1. UMA VISÃO GERAL SOBRE O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO 

 

O princípio da precaução impõe a obrigação de impedir a ocorrência de danos ao 

meio ambiente, quando há incerteza científica.  

Adotado de forma intrínseca pela política ambiental internacional, e acolhido pela 

maioria das declarações internacionais de proteção e desenvolvimento sustentável, (como, 

por exemplo, preâmbulo da Convenção sobre a Diversidade Biológica -CDB: “é vital prever, 

prevenir e combater na origem as causas da sensível redução ou perda da diversidade 

biológica”, ou, ainda, artigo 3º, da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança 

do Clima: “as Partes devem adotar medidas de precaução para prever, evitar ou minimizar as 

causas da mudança do clima e mitigar seus efeitos negativos”), o princípio da precaução: 

 
serve de fundamento e base de todo o sentido da construção da 
normatividade ambiental, uma vez que preconiza a necessidade de 
cuidado com os riscos da atividade humana na manipulação do meio 
ambiente (PADILHA, 2010, p. 65). 

 
A degradação ambiental deve ser impedida antes de sua ocorrência. Deve-se 

adotar medidas para evitar possíveis danos, e não esperar que a degradação ocorra para 

somente então neutralizar seus efeitos negativos.  

 
Muda-se significativamente a abordagem para as atividades com um 
impacto potencialmente negativo sobre o meio ambiente. Em vez de 
se esperar até que haja prova de um impacto negativo sobre o meio 
ambiente, deve-se agir antes que tal impacto se materialize 
(WOLFRUM, 2004, p. 16).  
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Os Estados devem adotar este princípio amplamente, realizando medidas 

eficazes para impedir ou minimizar a degradação ambiental, sempre que houver perigo de 

dano grave ou irreversível, mesmo que não existam dados científicos completos disponíveis 

ou atualizados, visando evitar danos ao meio ambiente, protegendo-o para as presentes e 

futuras gerações. 

“Em face da incerteza ou da controvérsia científica atual, é melhor tomar medidas 

de proteção severas do que nada fazer. É, em realidade, implementar o direito ao meio 

ambiente às futuras gerações” (PRIEUR, 1996, p. 144), preservando condições mínimas de 

qualidade ambiental, para a manutenção da vida com dignidade.  

Salienta-se que, o princípio da precaução já foi invocado perante a Corte 

Internacional de Justiça (CIJ), que na oportunidade de avaliar a aplicação do mesmo (durante 

o julgamento da questão Gabcikovo-Nagymaros, entre a Eslováquia e a Hungria), não 

estruturou seu fundamento. 

O caso tem como objeto um tratado assinado em 1977 entre a Hungria e a então 

Tchecoslováquia (a Eslováquia assumiu este polo, após 1993), visando a construção e 

operação de duas barragens do Rio Danúbio: uma no território eslovaco (Gabcikovo) e outra 

no território húngaro (Nagymaros). Os custos e benefícios seriam compartilhados por ambos 

os países. 

O projeto teve início em 1978. Entretanto, em 1989, a Hungria suspendeu as obras 

(já atrasadas) na barragem de seu território, enquanto que as obras da Eslováquia estavam 

em estágio avançado.  

Em 1992, a Hungria cessou completamente o cumprimento das disposições 

assumidas pelo Tratado. Foram realizadas diversas tentativas de negociação. Sem acordo, 

em 1993, a Hungria entrou com um pedido na CIJ, solicitando que a Corte decidisse: a) se a 

Hungria poderia suspender e posteriormente cessar a execução das obras considerando a 

obrigação assumida por tratado bilateral e, consequentemente, quais seriam as 

responsabilidades pelo descumprimento; e, b) se a Eslováquia poderia prosseguir com as 

operações independentemente do descumprimento pela Hungria das obrigações assumidas.  

A Hungria justificava sua recusa na continuação das construções em razão do 

princípio da precaução, tendo em vista o “estado de necessidade ecológica”, uma vez que os 

impactos ambientais das obras poderiam comprometer a qualidade das águas e ameaçar 

espécies da fauna e da flora. Por sua vez, a Eslováquia negou a aplicação do princípio, 

afirmando que eventuais riscos poderiam ser minimizados e, eventuais danos remediados 

sem a interrupção do Tratado. 
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Em decisão, de 1997, a CIJ concluiu que não haveria no caso risco “sério” e 

“iminente” para a aplicação do princípio da precaução, em razão do caráter vago das 

alegações proferidas.  

 

O perigo alegado pela Hungria, por ser a longo prazo permanece vago. 
Como a própria Hungria reconhece, os danos que ela viria a sofrer 
deveriam ser resultados, antes de tudo, de processos naturais 
relativamente lentos, cujos efeitos não poderiam ser avaliados. Ainda 
que o perigo pudesse ser muito grave, dificilmente, pelo exposto, 
poderia ser considerado como certo e, consequentemente, como 
iminente. (...) O argumento da Hungria não conseguiu convencer o 
Tribunal, a menos que ficasse provado que um real, grave e iminente 
perigo já existia em 1989 e que as medidas tomadas eram a única 
resposta possível a ele.2 

 

A Corte reconheceu a importância da questão ambiental e os avanços jurídicos, 

científicos e tecnológicos na área, entretanto refletiu que esses elementos não justificariam o 

abandono unilateral do tratado, mas tão somente poderiam recomendar uma atualização. 

Afirmou, portanto, estar consciente das atuais ameaças ao meio ambiente e a necessidade 

de protegê-lo, porém esclareceu que não surgiram, desde a conclusão do Tratado de 1977, 

regras internacionais imperativas (hard law) que o tirassem de vigência, claramente aludindo 

a regras ambientais.  

Por fim, concluiu que as regras voltadas a conservação do meio ambiente (não 

imperativas; soft law), não podem derrogar as regras imperativas de direito internacional, 

como o cumprimento de boa fé dos tratados. 

 

A partir do momento em que a Corte julga a matéria sob a ótica do 
direito da responsabilidade, exige que o perigo seja ‘grave e iminente’ 
e, completa afirmando que as dúvidas evocadas pela Hungria não 
eram suficientes para caracterizar um perigo. Ao exigir um perigo 
grave e iminente, a Corte impede a aplicação do princípio da 
precaução, o qual, por definição, é incapaz de demonstrar perigos 
graves e iminentes, sob a ótica tradicional do direito civil (VARELLA, 
2004, p. 285).  

 

Por outro lado, o princípio da precaução e seu fundamento foram expressamente 

adotados pela Constituição brasileira de 1988, no artigo 225, parágrafo 1º, incisos IV e V.  

O parágrafo 1º exige que o Poder Público tome medidas obrigatórias para controle 

dos riscos ambientais, por esta razão o inciso IV impõe a exigência de Estudo Prévio de 

Impacto Ambiental para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

                                                 
2 Retirado do site: < http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7375.pdf>. Acesso em: 10.11.2014. 
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significativa degradação do meio ambiente. Caso haja maior probabilidade de dano em 

potencial, a atividade não deve ser licenciada.  

Já o inciso V impõe ao Poder Público o controle da produção, da comercialização 

“e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a 

qualidade de vida e o meio ambiente”, ou seja, a intervenção mesmo sem comprovação da 

concretude do risco de dano.  

Dessa forma, “onde existirem ameaças de danos sérios ou irreversíveis, a falta de 

total certeza científica não deve ser usada como razão para retardar a tomada de medidas 

que visam a impedir a degradação ambiental” (SANDS, 2004, p. 32). 

 
1.1. A característica de incerteza do Direito Ambiental  
 

A característica de incerteza em matéria ambiental decorre da complexividade de 

bens, recursos e serviços ambientais, bem como da difícil delimitação e recuperação do dano 

após a sua realização.  

 
A incerteza é característica típica do processo normativo do direito 
ambiental. Exige a tomada de decisões em um contexto de 
informações nem sempre precisas e frequentemente conflitantes. As 
contradições decorrem não apenas da falta de certeza comum às 
ciências que embasam e delimitam o campo de ação do direito 
ambiental, mas também da necessidade de acomodação de 
interesses e direitos sociais e econômicos, igualmente constitucionais 
e nem sempre harmonizados com o desejo social de preservação 
(SAMPAIO, 2011, p. 443).  

 
Via de regra, o Direito Ambiental deve fornecer elementos para tomada de decisão 

num contexto onde não é possível prever todos os resultados. Por outro lado, não se pode 

abster de intervir para regular os riscos ambientais, garantindo resultados que preservem o 

meio ambiente, através da aplicação do fundamento do princípio da precaução, conforme 

determina o Princípio nº.15, da Declaração do Rio de Janeiro (1992): “quando houver ameaça 

de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica não será utilizada como 

razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação 

ambiental”. 

 
A precaução é considerada quando o risco é tão elevado que a total 
certeza científica não deve ser exigida antes de se adotar uma ação 
corretiva, devendo ser aplicado naqueles casos em que qualquer 
atividade possa resultar em danos duradouros ou irreversíveis ao meio 
ambiente, assim como naqueles casos em que o benefício derivado 
da atividade é completamente desproporcional ao impacto negativo 
que essa atividade pode causar no meio ambiente (KISS, 2004, p. 11).  
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A implementação do princípio da precaução requer, portanto, a adoção de uma 

nova postura por parte do órgão julgador, afastando o caráter normativista e positivista para 

levar em consideração um objeto flexível e cambiante como o meio ambiente, pois “há 

necessidade de decidirem com base em probabilidades para impedir, fazer cessar ou reparar 

degradações ambientais, abandonando-se o ideal de certeza na apuração da lesividade 

apontada” (MIRRA, 2011, p. 102). 

Diante deste contexto, para fazer frente a complexidade da matéria ambiental, o 

Direito consagra os princípios da informação e da participação, necessários para minimizar 

os riscos inerentes as decisões que envolvam incertezas.  

“São eles os responsáveis por políticas públicas de promoção da educação 

ambiental, acesso às informações e de participação nos processos deliberativos” (SAMPAIO, 

2011, p. 448).  

 

2. DA INSTRUMENTALIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO 

 

Segundo o artigo 4º, inciso I, da Lei nº. 12.527/11, informação são os “dados, 

processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de 

conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato”. 

Quem tem acesso às informações têm condições de realizar uma escolha 

fundamentada, de forma livre, pois somente a partir da informação de qualidade é que o 

cidadão terá conhecimento das políticas, planos e demais processos ambientais, podendo 

opinar e decidir sobre os mesmos.  

 
Aquele que dispõe de mais recursos informacionais tem melhores 
condições de utilizar adequadamente os ecossistemas, bem como 
fazer uma avaliação melhor sobre determinado risco ambiental 
(BARROS, 2010, p. 272).  

 
É a partir do conhecimento que a população pode ter voz ativa em debates, 

orientar discussões e influir nos acontecimentos. “Proteger a capacidade de reflexão é o que 

se propõe o direito de informação” (CARVALHO, 2003, p. 209). 

Percebe-se que, a informação serve para mobilizar a opinião pública, 

estruturando-a, levando-a a tomar uma posição na defesa de seus interesses, incluindo-se a 

proteção do meio ambiente. 

 
A melhoria do acesso à informação e da participação pública no 
processo de tomada de decisões aumenta a qualidade das decisões 
e contribui para a sensibilização do próprio público para as questões 
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ambientais, permitindo-lhe manifestar as suas preocupações às 
autoridades públicas (MAZZUOLI; AYALA, 2012, p. 310).  

 

Em razão de sua importância primordial, o direito à informação constitui um dos 

pilares fundamentais do Direito Ambiental Internacional, pois “dentro de um contexto de 

incerteza, a decisão será procedimentalmente mais eficiente quanto menor for a assimetria 

informacional” (SAMPAIO, 2011, p. 453). É, portanto indispensável para a formação da 

consciência ambiental da sociedade.  

A Declaração de Estocolmo (1972) registrou a importância da informação para a 

educação e conscientização das responsabilidades sociais e ambientais, bem como para a 

formação da opinião pública quanto a esta matéria (Princípio 19): 

 

É indispensável um trabalho de educação em questões ambientais, 
visando tanto às gerações jovens como os adultos, dispensando a 
devida atenção ao setor das populações menos privilegiadas, para 
assentar as bases de uma opinião pública, bem informada e de uma 
conduta responsável dos indivíduos, das empresas e das 
comunidades, inspirada no sentido de sua responsabilidade, 
relativamente à proteção e melhoramento do meio ambiente, em toda 
a sua dimensão humana. 

 

A informação está contida também no Princípio 10, da Declaração do Rio de 

Janeiro (1992), que afirma ser dever dos Estados tornar as informações ambientais acessíveis 

a todos os indivíduos, inclusive quando referentes a materiais e atividades perigosas, pois 

para participação do cidadão em questões ambientais é necessário o adequado acesso a 

informação sobre o ambiente, tendo em vista que “a melhor maneira de tratar as questões 

ambientais é assegurar a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos 

interessados”.  

Percebe-se a importância do acesso a informação de qualidade, que tem, em 

última análise, o potencial de permitir que o cidadão tome parte nas decisões de interesse 

coletivo, vez que poderá articular ideias.  

 
O cidadão bem informado dispõe de valiosa ferramenta de controle 
social do Poder. Conquista a sua cidadania, tornando-se apto para 
envolver-se ativamente na condução de processos decisórios que hão 
de decidir o futuro da humanidade sobre a Terra (MILARÉ, 2013, p. 
218). 

 

2.1 A materialização da participação pela informação: a proteção do meio 

ambiente no contexto de uma cultura de acesso à informação, através da educação 

ambiental.  
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A Constituição brasileira traz o dever da Administração Pública em promover 

(inciso VI, parágrafo 1º, artigo 225) “em todos os níveis de ensino a conscientização pública 

para a preservação do meio ambiente”.  

Já a Lei nº 9.795/99 dispõe sobre a Educação Ambiental e institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA). O artigo 1º traz o conceito de educação ambiental, 

como sendo: 

 
os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de 
uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade. 

 

O artigo 5º, desta Lei, traz os objetivos da mencionada Política, propondo uma 

compreensão integrada do meio ambiente através do fortalecimento da consciência crítica 

sobre a matéria. Enfatiza a cidadania ambiental mediante o incentivo a participação individual 

e coletiva para a preservação do meio ambiente, afirmando ser indispensável a 

democratização da informação ambiental. 

 
[A Educação Ambiental] É um instrumental valioso na geração de 
atitudes, hábitos e comportamentos que concorrem para garantir o 
respeito ao equilíbrio ecológico e a qualidade do ambiente como 
patrimônio da coletividade (MILARÉ, 2013, p. 932).  

 

Através da educação ambiental, cada ser humano poderá conhecer melhor o 

mundo que habita, compreender as necessidades primárias e utilidades dos recursos 

existentes, visando a melhoria da qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. 

 

A sociedade civil educada com enfoque ambiental terá visão 
ecossistêmica da ordem pública jurídica e social e poderá assumir um 
papel mais participativo no controle da comunidade e do Estado, já 
que estará melhor qualificada para conseguir provocar a ação 
socioambiental mais efetiva da Administração Pública (COSTA, 2002, 
p. 447).  

 

É necessário, portanto, que a Educação Ambiental integre valores de outras 

áreas, como econômico, cultural, político e histórico, para que haja efetiva alteração no 

paradigma atual da sociedade, e, consequentemente, a implementação de um processo de 

aprendizado socioambiental, que despertará tanto a cidadania, quanto a responsabilidade 

ambiental, bem como conscientizará os cidadãos a respeito das preocupações com o bem 
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estar comum e da necessidade de harmonia entre as atividades humanas e a proteção 

ambiental. 

Somente quando as pessoas estiverem conscientizadas de seus direitos e 

deveres, bem como da importância de conservação do meio ambiente, é que passarão a 

defendê-lo, de forma coletiva, criando-se condições adequadas à existência com dignidade. 

 

3. O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO NA ERA DA INFORMAÇÃO: A COMUNICAÇÃO 

RELATIVA A PRECAUÇÃO PARA O ENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

Diante do contexto de incerteza inerente ao Direito Ambiental, é necessária a 

criação de instrumentos, que viabilizem a redução, ou, quando possível, a sua eliminação, na 

medida em que “a eliminação e/ou redução da incerteza possibilita decisões mais eficientes” 

(SAMPAIO, 2011, p. 443), pois proporciona elementos concretos para a tomada de decisão. 

Na atual cultura global, um dos mais valiosos instrumentos de precaução (e 

prevenção) do equilíbrio do meio ambiente é o exercício do direito à informação, uma vez que 

os cidadãos têm direito a conhecer as reais condições ambientais as quais estão expostos.  

É direito básico dos cidadãos serem mantidos informados a respeito das 

condições ambientais, “exatamente, por representar tal informação elemento indissociável da 

qualidade do equilíbrio ambiental” (PADILHA, 2010, p. 403). 

 

[Os princípios da informação e da participação] São, em suas 
essências, muito mais do que ferramentas de garantia da democracia 
participativa, verdadeiros instrumentos de gestão de riscos em um 
contexto de decisão sob incerteza. São instrumentos que 
proporcionam a redução da assimetria de informações, possibilitando 
decisões mais equilibradas e eficientes (SAMPAIO, 2011, p. 444).  

 

A difusão do conhecimento torna-se um elemento imprescindível para fomentar o 

envolvimento social nos processos ambientais.  

 

Tem-se que o direito à informação ambiental, em sintonia com a 
proteção da participação pública e do acesso à justiça, constitui a 
chave de uma política ambiental capaz de estabelecer relações 
dinâmicas de interação e de comunicação com a ordem pública de 
uma sociedade global (MAZZUOLI; AYALA, 2012, p. 322).  

 

Neste contexto, a informação ambiental é também uma forma de precaução em 

face de eventuais danos ambientais, tendo em vista que avisa a população sobre impactos 

negativos de projetos potencialmente causadores de danos, fazendo com que os cidadãos ou 
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a sociedade civil organizada tome frente nas discussões acerca daquele determinado projeto 

para adequá-lo aos níveis toleráveis. 

 

A garantia de acesso à informação e de intervenção nos processos de 
formação das decisões constituem elementos indispensáveis para o 
fim de se viabilizar padrões mais elevados de qualidade de vida; e que 
são, e devem ser sempre, escolhas bem informadas, segundo o 
estado do conhecimento disponível (MAZZUOLI; AYALA, 2012, p. 
316).  

 

Assim, para uma gestão adequada dos riscos, é necessário a implementação e 

viabilização de processos e instrumentos que permitam o acesso a informação, que levam ao 

conhecimento e educação ambiental, o que, por sua vez, permite a adoção pela população 

de determinada posição diante dos fatos. 

  

A responsabilidade pela produção do conhecimento e da informação 
necessária à decisão é compartilhada entre todos os atores do 
processo público, enfatizando a dependência da capacidade 
regulatória do direito ambiental nas sociedades do risco, o 
desenvolvimento de condições concretas e atuais de solidariedade e, 
sobretudo, a pluralidade participativa, atributos que, reunidos, 
qualificam as características fundamentais dos novos contornos de 
aplicação do princípio da precaução (MAZZUOLI; AYALA, 2012, p. 
320).  

 

3.2. A legitimidade popular no controle da incerteza 

 

As novas exigências ambientais, tendo em vista as suas características 

intrínsecas, estabelecem a participação como pressuposto básico. “Todos são igualmente 

titularizados ao direito/dever de zelar pelo meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à qualidade de vida das presentes e futuras gerações” (NALINI, 2003, p. 

XXXI). 

A cidadania ambiental deve ser abarcante: permitir a proteção dos bens 

ambientais para as presentes e futuras gerações, e, propiciar a participação direta e integral 

nos processos de decisão (a partir de uma gestão democrática da informação, que permite a 

educação crítica), primando pela ética intergeracional de proteção ambiental, nos termos do 

artigo 225, caput, da Constituição.  

Para que haja vida com dignidade e qualidade, é necessário o exercício da 

cidadania ambiental; a concretização da democracia ambiental participativa, vez que todos 

são titulares dos bens ambientais, mas, ao mesmo tempo, responsáveis pela sua 

preservação. 
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Tal situação imporá ao cidadão o consumo sustentável, solidário e 
consciente com relação à geração futura, sob pena de não oferecer às 
próximas gerações mesma qualidade de vida e quantidade de 
recursos naturais indispensáveis a sobrevivência do ser humano, 
animais e da vida futura em nosso planeta (LEITE; AYALA, 2004, p. 
322).  

 

Neste sentido, os pressupostos básicos para a difusão desta nova cidadania 

ambiental são a informação e educação ambiental, que permitem a precaução no que se 

refere a possíveis degradações.  

 

Para ser eficaz, a participação depende da informação que é 
instrumentalização e materializada pela educação ambiental, pelo 
fomento ao envolvimento e ao engajamento social. (...) A participação 
aumenta a legitimidade e, se qualificada, atua como verdadeira 
redutora da assimetria informacional e promotora do controle e 
monitoramento social, imprescindíveis para impactar positivamente o 
resultado final da regulação em matéria ambiental (SAMPAIO, 2011, 
p. 454).  

 

O sistema normativo deve, assim, evoluir para formar e informar o cidadão quanto 

aos valores de ética ambiental intergeracional, pois isto acarreta a multiplicação da proteção.  

 

CONCLUSÃO  

 

O artigo 225, caput, da Constituição brasileira de 1988, revela um dever de defesa 

e proteção do meio ambiente tanto da sociedade quanto do Poder Público para as presentes 

e futuras gerações, o que somente poderá ser concretizado quando houver a efetiva 

participação da população nas decisões de matéria ambiental. Para tanto, é necessário o 

amplo acesso a informação. 

A produção e divulgação de conhecimento (informação de qualidade: real, 

necessária e adequada para influenciar na tomada de decisões) torna-se pressuposto para a 

participação e, imprescindível para a gestão precaucional do meio ambiente, tendo em vista 

a potencialidade destrutiva das degradações ambientais na atual sociedade.  

Dessa forma, a decisão, que envolve certo conteúdo de incerteza, será mais 

eficiente se contar com procedimentos informacionais e de participação formando e 

informando a população para a conservação deste bem jurídico primário e indisponível.  
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CAPÍTULO VI 

 
A MEDIAÇÃO NO ESCOPO DAS REFORMAS E NO CONTEXTO DO 

MOVIMENTO DE ACESSO À JUSTIÇA NO BRASIL: UM LONGO CAMINHO 
 

Fabiana Alves Mascarenhas1 

INTRODUÇÃO 

 

Subsiste-se um contexto existencial delicado, com a eclosão de uma 

globalização desenfreada, onde barreiras geográficas são suprimidas devido à 

velocidade com que os dados circulam, tendências são disseminadas à razão de 

segundos, a informação por vezes se torna mais poderosa que os bens materiais e o 

poder político é por vezes utilizado beirando o totalitarismo. 

 Neste enredo, entre as tensões dialéticas da modernidade ocidental, e da crise 

que as atravessa, sobra pouco espaço para a valorização do material humano, e coloca-

se o problema de saber como tornar os direitos humanos um recurso político ao mesmo 

tempo cultural e global, efetivando a inclusão do outro, dirimindo as diferenças e 

instituindo o diálogo como instrumento de emancipação social. 

 Graças ao exposto, a vida em sociedade tem se tornado mais complexa e as 

relações humanas mais latentes, logo, os dissensos são acentuados, e o aparato estatal 

não encontra vazão para garantir, com eficiência, a pacificação social. 

 É baseado neste pano de fundo que este artigo pretende justificar a consolidação 

do uso dos métodos alternativos de solução de conflitos, neste caso específico, a 

mediação, prática ainda não regulamentada no ordenamento jurídico brasileiro, prevista 

no novo Código de Processo Civil, destarte nutra um grande potencial capaz de auxiliar 

na construção de uma sociedade mais consciente e hábil a perseguir o ideal de seus 

direitos. 

Será feita uma abordagem, dentro de nossa atual crise no sistema judiciário, dos 

benefícios da instituição da mediação e suas características, especialmente na seara 

dos conflitos sensíveis, tomando o conceito de “agir comunicativo”, de Habermas, como 

legitimador de uma relação entre sujeitos iguais no diálogo, no sentido da construção 

de um espaço público democrático.  

                                                 
1 Doutoranda e Mestre em Sociologia e Direito pelo Programa de Pós Graduação em Sociologia 
e Direito da Universidade Federal Fluminense – PPGSD/UFF (Niterói, Brasil). Professora de 
Direito Processual na Universidade Veiga de Almeida – UVA (Rio de Janeiro, Brasil). Mediadora 
Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJ/RJ (Brasil). Pesquisadora do 
Laboratório Fluminense de Estudos Processuais da Universidade Federal Fluminense - 
LAFEP/UFF (Niterói, Brasil). Bolsista CAPES.  
famascarenhas@live.com 
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Traça-se um perfil sobre as características e o perfil do profissional de mediação, 

para que seja ele o meio eficaz de desconstrução de conflitos e construção de 

oportunidades de diálogo e, consequentemente, ferramenta de pacificação social. 

 Precisa-se acreditar que o diálogo consiste no instrumento verdadeiramente 

eficaz para garantir a prática da cidadania, pois tornar a justiça atingível aos cidadãos é 

a melhor maneira de fazer com que a mesma seja valorizada e perseguida pelos 

mesmos, criando, assim, a consolidação de um verdadeiro Estado Democrático de 

Direito.   

 

 

O Movimento de acesso à Justiça 

 

Observa-se um momento de aguda crise em nosso sistema Judiciário. Há uma 

efetiva sobrecarga de demandas frente ao número de juízes e auxiliares, além de se 

contar com um processo muito complexo, que de tão formal acaba se distanciando do 

cidadão comum2. As decisões “por atacado”, muito mais amparadas na jurisprudência 

do que na análise dos casos em concreto, juntamente à morosidade da Justiça têm 

como consequências a perda da efetividade das decisões jurídicas, a impunidade, a 

sensação de injustiça e a descrença gradativa nas instituições jurídicas como 

promotoras de estabilidade social, requisitos estes que obstam o exercício efetivo da 

democracia, uma vez que o garantidor da realização dos direitos individuais é o Estado, 

por meio do próprio Judiciário. 

Este é o ponto de partida para entender a aclamada crise da jurisdição a partir 

da crise do próprio Estado, onde incapaz de impor uma regulação social, e aprisionado 

entre um nível internacional mais co-ativo e um nível infranacional que procura libertar-

se de sua tutela, este se encontra em uma crise de legitimidade3.  

E é neste cenário que surge a necessidade de uma reestruturação do acesso à 

Justiça. Segundo Luiz Guilherme Marinoni:  

(...) acesso à justiça quer dizer “acesso a um processo justo, a 
garantia de acesso a uma justiça imparcial, que não só 
possibilite a participação efetiva e adequada das partes no 

                                                 
2 “Nosso Direito é frequentemente complicado e, se não em todas, pelo menos na maior parte 
das áreas, ainda permanecerá assim. Precisamos reconhecer, porém, que ainda subsistem 
amplos setores nos quais a simplificação é tanto desejável, quanto possível. Se a lei é mais 
compreensível, ela se torna mais acessível às pessoas comuns. No contexto do movimento de 
acesso à justiça, a simplificação também diz respeito à tentativa de tornar mais fácil que as 
pessoas satisfaçam as exigências para a utilização de determinado remédio jurídico.” 
CAPPELLETTI, Mauro et GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução e revisão de Ellen Gracie 
Northfleet. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002. p. 156. 
3 ROTH, André-Noel. O Direito em crise: fim do Estado Moderno? in: FARIA, José Eduardo. 
Globalização econômica: implicações e perspectivas. São Paulo: Malheiros. 1996. 



Fabiana Alves Mascarenhas 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

98 

 

processo jurisdicional, mas que também permita a efetividade da 
tutela dos direitos, consideradas as diferentes posições sociais 
e as específicas situações de direito substancial. Acesso à 
justiça significa, ainda, acesso à manifestação e à orientação 
jurídicas e a todos os meios alternativos de composição de 
conflitos4. 
 

O tema do Acesso à Justiça é um debate que converge diretamente para as 

questões que relacionam o processo, em seu aspecto formal, com a justiça social, e 

consiste de um dos pontos centrais da moderna processualística, pressupondo um 

alargamento e aprofundamento de seus objetivos e métodos.  

Cappelletti e Garth delinearam o desenvolvimento e surgimento de uma nova e 

compreensiva abordagem dos problemas que esse acesso significa nas sociedades 

contemporâneas, originando-se, talvez, da ruptura da crença tradicional na 

confiabilidade das instituições jurídicas, e inspirando-se no desejo de tornar efetivos, e 

não meramente simbólicos, os direitos do cidadão comum: 

(...) O recente despertar de interesse em torno do acesso efetivo 
à justiça levou a três posições básicas, pelo menos nos países 
do mundo Ocidental. Tendo início em 1965, estes 
posicionamentos emergiram mais ou menos em sequência 
cronológica. Podemos afirmar que a primeira solução para o 
acesso – a primeira “onda” desse movimento novo – foi a 
assistência judiciária; a segunda dizia respeito às reformas 
tendentes a proporcionar representação jurídica para os 
interesses “difusos”, especialmente nas áreas da proteção 
ambiental e do consumidor; e o terceiro – e mais recente – é o 
que nos propomos a chamar simplesmente “enfoque de acesso 
à justiça” porque inclui os posicionamentos anteriores, mas vai 
muito além deles, representando, dessa forma, uma tentativa de 
atacar as barreiras ao acesso de modo mais articulado e 
compreensivo. (...) Essa “terceira onda” de reforma inclui a 
advocacia, judicial ou extrajudicial, seja por meio de advogados 
particulares ou públicos, mas vai além. Ela centra sua atenção 
no conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e 
procedimentos utilizados para processar e prevenir disputas nas 
sociedades modernas. Nós o denominamos “o enfoque do 
acesso à justiça” por sua abrangência. Seu método não consiste 
em abandonar as técnicas das duas primeiras ondas de reforma, 
mas em tratá-las como apenas algumas de uma série de 
possibilidades para melhorar o acesso5. 
  

Daí concluírem, Cappelletti e Garth, que no que se refere ao mundo Ocidental, 

a questão do acesso à justiça conheceu uma sequencia de três grandes movimentos, 

                                                 
4 MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do Processo Civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros. 2000. 
p. 28. 
5 CAPPELLETTI, Mauro et GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução e revisão de Ellen Gracie 
Northfleet. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002. p. 31, 67 e 68. 
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que impulsionaram, sem discriminação, tanto os países da civil law como os da common 

law, a partir de 1960. 

Batizado a partir da metáfora das três “ondas”, o “access to justice movement”6 

teve como primeiro foco da pretendida democratização o incentivo às iniciativas que 

visassem uma assistência judiciária a litigantes de baixa renda, sem condições de 

prover um advogado, essencial em um universo de leis e procedimentos complexos, no 

intento de ajuizar uma causa.  

Em um segundo momento, o movimento convergiu na necessidade de se 

superar a concepção individualista do processo, visto apenas como interesse de duas 

partes, introduzindo reformas que permitissem um novo panorama sobre os 

denominados direitos difusos, interesses coletivos ou grupais que vinculam importantes 

assuntos de política pública7. Tal fenômeno, associado à determinada falência do 

sistema welfareano de proteção social, impulsionou a consciência de que o governo não 

conseguiria, sozinho, garantir e preservar a defesa dos interesses públicos. 

Sobre este novo cenário, atestam Luiz Werneck Vianna, Maria Alice Carvalho, 

Manuel Melo e Marcelo Burgos: 

(...) Pode-se dizer que as novas circunstâncias históricas vividas 
a partir dos anos 1970, e que, entre outras características, se 
notabilizaram por desestruturar os mecanismos pelos quais a 
política welfareana afirmava o primado do bem-comum sobre a 
fragmentação mercantil, trouxeram à tona não apenas um vasto 
continente de atores e de direitos ainda não contemplados por 
políticas públicas, como também uma profunda deslegitimação 
das instituições governamentais para o desempenho eficaz de 
tais políticas. É nesse contexto que os sistemas jurídicos terão 
seu conteúdo simbólico ampliado, sendo convocados a exercer 
a posição independente de um “advogado do povo” contra o 
establishment ou contra o próprio Estado, na defesa de 
interesses não representados dos consumidores, do meio 
ambiente, dos idosos, das crianças, entre outros8. 

                                                 
6 No plano acadêmico, tal movimento justificou o Florence Project, coordenado por Mauro 
Cappelletti e Bryant Garth, conjuntamente com o Conselho Nacional de Pesquisa da Itália, e 
patrocinado pela Ford Foundation (1978). Contando com 23 países, onde grandes juristas 
montaram um relatório e responderam a questionários, tal projeto consistiu de grande estímulo 
à academia internacional no sentido da implantação de novos mecanismos de acesso ao Poder 
Judiciário, e discussão de possíveis soluções técnicas para os problemas de seus sistemas 
jurídicos, promovendo um enorme intercâmbio de experiências e grande base para os 
movimentos reformistas que se seguiram. Tal projeto não contou com referências brasileiras 
sobre o tema, enquanto outros países da América Latina, como Chile, Colômbia, México e 
Uruguai, se fizeram representar.  
7 Na obra de M. Cappelletti e B. Garth, os direitos públicos são tratados com pouca diferenciação 
em relação aos chamados direitos difusos, sendo ambos caracterizados como aqueles que, 
embora vitais a determinados grupos, não propiciam a fácil organização de seus reclamantes e, 
por isso, tendem a não ser representados.  
8 VIANNA, Luiz Werneck; CARVALHO, Maria Alice Resende de; MELO, Manuel Palacios Cunha; 
BURGOS, Marcelo Baumann. A Judicialização da Política e das Relações Sociais no Brasil. Rio 
de Janeiro: Revan. 1999. p. 159. 
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A terceira e última “onda”, finalmente, foca no reconhecimento da importância 

das reformas anteriores, mas tem um alcance muito mais amplo, no sentido de tornar 

efetivas referidas propostas. O caminho parte no intento de promover alternativas e 

reformas nos tribunais, buscando economia de tempo e dinheiro, além de uma 

adequação procedimental no tratamento de determinadas demandas, em que os 

tribunais fazem parte de um conjunto integrado de meios de resolução de conflitos, 

fomentando a ampliação dos laços entre o Judiciário e a população, e expondo o tecido 

social à intervenção do direito, seus procedimentos e instituições9. 

A questão é que este movimento, apesar de te ter atingido a realidade ocidental 

como um todo, refletiu-se de maneira diversa entre os países desenvolvidos e aqueles 

ainda em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, que, partindo da sequencia trina 

proposta, teria atingido a terceira grande onda de democratização do acesso à Justiça 

sem que conhecesse uma real eficácia em sua assistência judiciária, e sem grandes 

avanços no tocante à proteção dos direitos difusos. Neste sentido, dentro do movimento 

mundial para o estabelecimento de uma justiça coexistencial, baseada na conciliação, 

em critérios de igualdade social distributiva e na participação da comunidade 

diretamente interessada na questão controversa, a peculiaridade da experiência 

brasileira reside no fato de ter sido concebida em um movimento de auto reforma do 

Judiciário, sem qualquer mobilização por parte da sociedade e sequer dos seus setores 

organizados na luta pela democratização do país, e em um momento histórico onde as 

organizações populares se encontravam sob os efeitos negativos do longo período de 

vigência do regime militar10. 

Outro ponto a ser levantado reside, ao contrário da expectativa de Marshall11, no 

fato de que a construção de direitos civis, no Brasil, deveria pressupor a prévia conquista 

de direitos sociais. A partir dessa constatação, temos a paradoxal realidade em que a 

população brasileira consegue absorver os direitos ditos do século XX, ou seja, os 

sociais e coletivos, porém carece de conscientização a respeito de seus direitos 

individuais.  

Logo, de acordo com a análise de Eliane Junqueira, a questão emergente, por 

volta de 1980, época em que o interesse brasileiro foi despertado para a temática da 

                                                 
9 FUX, Luiz; BATISTA, Weber Martins. Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Suspensão 
Condicional do Processo Penal. Rio de Janeiro: Forense. 1999. p. 9. 
10 VIANNA, Luiz Werneck; CARVALHO, Maria Alice Resende de; MELO, Manuel Palacios Cunha; 
BURGOS, Marcelo Baumann. A Judicialização da Política e das Relações Sociais no Brasil. Rio 
de Janeiro: Revan. 1999. p. 159. 
11 Segundo Marshall, primeiramente devem ser conquistados os direitos civis, depois os direitos 
econômicos, e posteriormente, os direitos sociais. MARSHALL, T. H. Cidadania e Classes 
Sociais. Rio de Janeiro: Zahar. 1967. 
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ampliação do acesso à Justiça, não deve ser procurada na essência do movimento, mas 

sim no processo de abertura política e social que se iniciava. Diferente do que acontecia 

em outros países, a principal preocupação nacional não era a ampliação do welfare 

state, além da expansão dos direitos alcançados por minorias étnicas e sexuais, mas 

sim a necessidade de se levar à população um conjunto de direitos básicos até então 

inacessíveis, fruto da marginalização sócio-econômica das populações carentes, da 

exclusão político-jurídica decorrente do regime pós 1964, como também em função da 

tradição liberal-individualista do ordenamento jurídico brasileiro12. 

Este caminho percorrido às avessas, proveniente da passagem de regimes ora 

autoritários para regimes democráticos, que se resume na dificuldade de materialização 

de um extenso rol de novos direitos constitucionalizados, cuja efetivação dependeria de 

políticas públicas e sociais consistentes, abre espaço para um inchaço na litigação, com 

o Judiciário atuando como alternativa para alcançar direitos. O cidadão vai buscar, 

através do Judiciário, algo que deveria ter sido proposto espontaneamente, através da 

Administração Pública. Tal litigação, então, está conectada não somente à cultura 

jurídica e política de determinado país, mas também com o grau de efetividade de 

concretização dos direitos em determinada população, além da existência de uma 

estrutura administrativa que respalde tal concretização. 

Segundo Boaventura de Souza Santos: 

(...) Ao abandonar o low profile institucional, o judiciário assume-
se como poder político, colocando-se em confronto com os 
outros poderes do Estado, em especial com o executivo. Esta 
proeminência e, consequentemente, o confronto com a classe 
política e com outros órgãos de poder soberano manifestaram-
se sobretudo em três campos: no garantismo de direitos, no 
controle da legalidade e dos abusos do poder e na judicialização 
da política13. 
 

Tal judicialização da política, tendência de transferência de poder decisório do 

Poder Executivo e Poder Legislativo para o Judiciário, perpassa todo o discurso jurídico 

do pós guerra e início do século XXI. Nas palavras de Garapon, explicitando e criticando 

tal fenômeno: 

(...) O espaço simbólico da democracia emigra silenciosamente 
do Estado para a Justiça. Em um sistema provedor, o Estado é 
todo-poderoso pode tudo preencher, corrigir, tudo suprir. Por 
isso, diante de suas falhas, a esperança se volta para a justiça. 
(...) O sucesso é inversamente proporcional ao descrédito que 
afeta as instituições políticas clássicas, causado pela crise de 
desinteresse e pela perda do espírito público. A posição de um 

                                                 
12 JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Acesso à Justiça: um olhar retrospectivo. Revista Estudos 
Históricos, n. 18. 1996. p. 1 e 2. 
13 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma Revolução Democrática da Justiça. São Paulo: 
Cortez. 2011. p. 22. 
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terceiro imparcial compensa o déficit democrático de uma 
decisão política agora voltada para a gestão e fornece à 
sociedade a referência simbólica que a representação nacional 
lhe oferece cada vez menos. O juiz é chamado a socorrer uma 
democracia na qual um legislativo e um executivo 
enfraquecidos, obcecados por fracassos eleitorais contínuos, 
ocupados apenas com questões de curto prazo, reféns do receio 
e seduzidos pela mídia, esforçam-se em governar, no dia-a-dia, 
indiferentes e exigentes, preocupados com suas vidas 
particulares, mas esperando do político aquilo que ele não sabe 
dar: uma moral, um grande projeto. (...) É, portanto, aí, na 
evolução do imaginário democrático, que se devem buscar as 
raízes profundas da ascensão do juiz14.  
 

 

 

Dilemas atuais do Judiciário 

 

Muitas questões podem ser colocadas quando o assunto em pauta aborda as 

dificuldades de nosso sistema Judiciário, principalmente na seara procedimental, pois 

as transformações sofridas pelos tribunais ao longo do tempo lhes confere uma posição 

oscilante e ambígua. 

Uma vez que o novo modelo de desenvolvimento se assenta nas regras do 

mercado e dos contratos privados, a estabilidade pretendida passa a depender de um 

sistema Judiciário eficaz, rápido e independente. Tal fato somado à explosão de 

litigiosidade proveniente do novo marco constitucional e da redemocratização, leva a 

um grande dilema, o da qualidade e quantidade no que toca ao desempenho dos 

tribunais. 

Grande parte do problema está calcado no paradigma reformista denominado 

Estado-empresário, que obriga a Administração Pública a responder a critérios de 

eficiência, eficácia, criatividade, metas, competitividade, parâmetros até então próprios 

do universo empresarial. 

A adequação dos procedimentos jurisdicionais a fim de que qualquer sujeito de 

direitos obtenha uma resposta do Estado justa e efetiva, realizada no menor tempo 

possível, tem suscitado debates em todas as esferas da sociedade civil organizada, 

como atestam Mauro Cappelletti e Bryant Garth: 

(...) Em muitos países, as partes que buscam uma solução 
judicial precisam esperar dois ou três anos, ou mais, por uma 
decisão exeqüível. Os efeitos dessa delonga, especialmente se 
considerados os índices de inflação, podem ser devastadores. 
Ela aumenta os custos para as partes e pressiona os 

                                                 
14 GARAPON, Antoine. O Juiz e a Democracia. Rio de Janeiro: Revan. 2001. p. 47 e 48. 
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economicamente fracos a abandonar suas causas, ou a aceitar 
acordos por valores muito inferiores àqueles a que teriam direito. 
(...) A Justiça que não cumpre suas funções dentro de um prazo 
razoável é, para muitas pessoas, uma Justiça inacessível15. 
 

 Ainda nesta esteira, corrobora Luiz Otávio Linhares Renault: 

(...) não se pode mais conceber uma possível efetividade do 
direito material sem a efetividade do direito processual. Não se 
tolera mais a ineficácia do direito material, pela falta de resultado 
do processo. O direito material não pode se frustrar no bojo do 
processo. Se o tempo sempre invadiu a vida do homem, agora 
ele invade também a vida do processo e exige uma resposta 
efetiva, que não seja a demora16. 
 

 Porém, há que se ter cautela, pois uma vez que a morosidade17 se torna um 

problema estrutural, a desconfiança generaliza-se, influenciando as percepções sociais 

acerca da Justiça. Por outro lado, não se deve associar ganhos de celeridade com maior 

eficácia ou maior qualidade no funcionamento dos tribunais. É importante ter em mente 

que uma justiça rápida não é o sinônimo de uma boa justiça, portanto, esta não deve 

tornar-se um fim em si mesmo18. 

 O ponto é que não há como desafogar o Judiciário por atos administrativos, de 

gestão ou de disponibilidade de verbas. É preciso admitir que se faz necessária uma 

substancial mudança de mentalidade acerca desta realidade, definida como consciência 

de que os problemas são todos ligados numa rede subjacente global, e por isso, de 

maneira alguma constituem fatos isolados autônomos19. 

Tal mudança de mentalidade encontra sua primeira barreira no próprio ensino 

jurídico, com a cultura adversarial que de certo modo impregna os profissionais do 

Direito ainda durante sua formação, nas escolas, universidades, cursos jurídicos, dentre 

outros. Essa postura, proveniente de uma educação jurídica clássica e obsoleta, calcada 

                                                 
15 CAPPELLETTI, Mauro et GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução e revisão de Ellen 
Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002. p. 20-21. 
16 RENAULT, Luiz Otávio Linhares. Das comissões de conciliação prévia: entre a penumbra e a 
luz. In: RENAULT, Luiz Otávio Linhares; Viana, Márcio Túlio (coord.). Comissões de Conciliação 
Prévia: quando o direito enfrenta a realidade. São Paulo: LTr, 2003. p. 273. 
17 Segundo Boaventura de Sousa Santos, a morosidade pode ainda ser identificada como 
sistêmica ou ativa. Morosidade sistêmica é aquela que decorre da sobrecarga de trabalho, do 
excesso, da burocracia, positivismo e legalismo. Muitas das reformas processuais e de 
produtividade no Brasil são importantes para o combate à morosidade sistêmica. Já as situações 
de morosidade ativa são aquelas situações de processos “na gaveta”, de intencional não decisão 
em que, em decorrência do conflito de interesses em que estão envolvidos, é natural que os 
envolvidos e os responsáveis por encaminhar uma decisão utilizem de todas as desculpas 
protelatórias possíveis. 
18 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma Revolução Democrática da Justiça. São Paulo: 
Cortez. 2011. p. 44. 
19 BARBOSA. Águida Arruda. Mediação Familiar: instrumento para a reforma do judiciário. In: 
PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord.). Afeto, Ética, Família e o Novo Código Civil Brasileiro. 
Anais do IV Congresso Brasileiro do Direito de Família. Belo Horizonte. 2006. p. 387. 
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na pura falta de informação, mostra-se em total desacordo. Segundo Maria Nazareth 

Serpa, sobre a mentalidade do advogado brasileiro: 

(...) O mapa psicológico do advogado, que Riskin descreve, é 
aquele utilizado pela maioria dos profissionais do Direito, e que 
é apresentado e instruído nas Faculdades. O que aparece, 
nesses mapas, é determinado pelo poder de duas presunções 
sobre matérias, que os advogados sustentam: 
- Disputantes são adversários, se um ganha, o outro tem que 
perder. 
- Disputas tem que ser resolvidas através do emprego de uma 
terceira parte, baseado em alguma disposição legal. Ao que se 
pode acrescentar uma terceira, quarta e quinta presunção: 
- Disputas envolvem somente questões legais. 
- Advogados somente podem ter em mente os direitos de seu 
cliente, e estes são incompatíveis com os direitos da outra parte. 
- Só existe uma verdade jurídica, e esta só tem uma face. 
Estas presunções chocam-se, diametralmente, com as 
presunções existentes na mediação: 
- Disputas envolvem questões psicológicas, sociais e legais. 
- Disputantes nem sempre são adversários, e podem ter 
interesses comuns, ou interesses que se combinam entre si sem 
determinar um ganhador e um perdedor, e oferecer vantagens 
para ambos. 
- Raramente uma norma genérica e abstrata pode comportar as 
contingências únicas de um caso concreto, e que ninguém 
melhor do que as próprias partes conhecem o caso e ninguém 
melhor do que elas podem regular a respeito20. 
 

 Gladston Mamede, referindo-se ao art. 2, parágrafo único, IV, do Código de Ética 

e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, que estabelece ser um dever dos 

advogados “estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, 

a instauração de litígios”, afirma que: 

(...) Percebe a norma, indubitavelmente, que a demanda é um 
mal, por vezes necessário, mas que, sempre que possível deve 
ser evitado e que a sociedade, assim como seus membros, 
lucram mais quando é possível compor os litígios do que quando 
arrastam longas pendengas judiciárias, nas quais se gasta 
tempo, dinheiro, para não falar em bens de natureza pessoal 
(fadiga, ansiedade, estresse, etc.). ... É de boa política discutir 
os interesses do cliente, expor-lhe possibilidades, riscos, 
oportunidades, etc. O advogado não é contratado para litigar, 
mas para resolver o problema do cliente e, para tanto, o litígio 
nem sempre é a melhor solução21.    

 

                                                 
20 SERPA, Maria de Nazareth. Teoria e prática da mediação de conflitos. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 1999. p. 304-305. 
21 MAMEDE, Gladston. A advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. Porto Alegre: 
Síntese, 1999. p. 246-247. 
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Além do apego à cultura adversarial, o paradigma jurídico-dogmático que domina 

o ensino nas faculdades de direito não consegue se libertar das raízes históricas de sua 

cultura técnico-burocrática. Segundo Boaventura de Sousa Santos: 

(...) Com a tentativa de eliminação de qualquer elemento 
extranormativo, as faculdades de direito acabam criando uma 
cultura de extrema indiferença ou exterioridade do direito diante 
das mudanças experimentadas pela sociedade. Enquanto locais 
de circulação de postulados da dogmática jurídica, têm estado 
distantes das preocupações sociais e têm servido, em regra, 
para a formação de profissionais sem um maior 
comprometimento com os problemas sociais22. 
 

A questão que fica sem resposta é por que as escolas de direito, em geral, não 

conseguem romper esse modelo. Pode-se creditar uma parcela de culpa à passividade 

dos professores, que em sua maioria são selecionados em razão de sua prática 

profissional, sem qualquer preparação pedagógica ou interdisciplinar, às razões de 

mercado, que regem a implementação de instituições centradas em uma prática 

pedagógica tecnicista, às barreiras institucionais, ou mesmo ao desinteresse dos 

alunos, que por vezes buscam a graduação como mera suplementação de carreira, ou 

requisito para o ingresso em concursos públicos. 

Neste sentido, tal ensino não se difere do praticado nas escolas de recrutamento 

e formação, onde os erros são repetidos e aprofundados, reforçando a criação de um 

retrato do magistrado brasileiro: 

(...) Domina uma cultura normativista, técnico-burocrática, 
assente em três ideias: a autonomia do direito, a ideia de que o 
direito é um fenômeno totalmente diferente de tudo o resto que 
ocorre na sociedade e é autônomo em relação a essa sociedade; 
uma concepção restritiva do que é esse direito ou do que são os 
autos aos quais o direito se aplica; e uma concepção burocrática 
ou administrativa dos processos23. 
  

A mentalidade técnico-burocrática dos profissionais, agravada com a excessiva 

carga de trabalho dos tribunais, forjou a chamada cultura da sentença, definida por 

Kazuo Watanabe, onde “os juízes preferem proferir sentença ao invés de tentar conciliar 

as partes para a obtenção da solução amigável dos conflitos. Sentenciar, em muitos 

casos é mais fácil e mais cômodo do que pacificar os litigantes e obter, por via de 

consequência, a solução de conflitos”24. 

                                                 
22 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma Revolução Democrática da Justiça. São Paulo: 
Cortez. 2011. p. 87. 
23 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma Revolução Democrática da Justiça. São Paulo: 
Cortez. 2011. p. 83. 
24 WATANABE, Kazuo. A mentalidade e os meios alternativos de solução de conflitos. In 
GRINOVER, Ada Pellegrini; MATANABE, Kazuo; NETO, Caetano Lagrasta. Mediação e 
gerenciamento do processo. São Paulo: Atlas. 2007. p. 7. 
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Diante de todo este contexto, nos dias atuais, não há como se falar em acesso 

à Justiça25 sem vislumbrar a utilização de métodos alternativos de solução de conflitos, 

dentro e fora do contexto judicial, visando assegurar e garantir a aplicação dos direitos 

ameaçados em questão, uma vez que cada vez mais o Judiciário vem sendo 

atravessado pelas justiças emergentes, nos âmbitos nacionais e internacionais, 

representadas por formas extra oficiais de tratamento das demandas. Não significa 

negar a prestação jurisdicional por parte do Estado, mas propor alternativas porventura 

até menos onerosas e mais rápidas para a satisfação das controvérsias, com métodos 

mais humanísticos, que garantam, com maior qualidade, a obtenção da justiça.  

Há muitas iniciativas meritórias, algumas que infelizmente ainda não são muito 

aplicadas, porém nutrem um enorme potencial capaz de auxiliar na construção de uma 

sociedade mais consciente e hábil a perseguir o ideal de seus direitos. 

 

 

Descentralização das estruturas jurisdicionais: a proposta dos meios alternativos 

de solução de conflitos  

 

Segundo a dinâmica sociológica e política, será possível concluir que, na 

atualidade, cabe somente ao Estado, através do poder Judiciário, a prerrogativa de dizer 

o Direito? Seria a Jurisdição monopólio do Estado? A inquietação no que se refere a 

tais perguntas, e suas possíveis respostas, se tornaram recorrentes frente à tendência 

mundial de desjudicialização dos conflitos. 

É possível afirmar que a vida social gera suas próprias relações. Assim sendo, 

nosso Poder Judiciário não se encontra preparado, hoje, para lidar com a multifacetada 

lógica da economia e da vida globalizadas. Nesta perspectiva, o tempo do processo 

judicial não se coaduna com o do mercado, tempo este da simultaneidade. Logo, abrem-

se as brechas para a necessidade de implementação de procedimentos jurisdicionais 

alternativos, como a conciliação, negociação, arbitragem e a mediação, visando 

alcançar rapidez, informalização e pragmaticidade. 

                                                 
25 “A expressão ‘acesso à Justiça’ é reconhecidamente de difícil definição, mas serve para 
determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema pelo qual as pessoas podem 
reivindicar seus direitos e ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o 
sistema deve ser igualmente acessível a todos; segundo, ele deve produzir resultados que sejam 
individual e socialmente justos.” Tal definição se torna importante ao criticarmos várias políticas 
afirmativas do governo, que na maioria das vezes só torna possível o mero acesso ao Judiciário, 
e não o acesso à Justiça no sentido duplo de Cappelletti e Garth.CAPPELLETTI, Mauro et 
GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução e revisão de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002. p. 8. 
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Porém, há a tendência cultural, na explicação de José Murilo de Carvalho, de 

confundir cidadania com estadania.26 Nesta, a sociedade se molda a partir da vontade 

do Estado, em profundo contraste com a verdadeira essência do termo cidadania. Como 

reflexo, temos a postura instalada em nossa sociedade civil organizada de que cabe 

somente ao Estado, através do Judiciário, a solução dos conflitos27.  

A sociedade aprendeu a levar os conflitos para os tribunais. Com as leis 

aprendeu a evitar a violência, a guerra e a cobrança de seus interesses, necessidades 

e direitos, com as próprias mãos. Mas se esqueceu de como resolver conflitos em meio 

a estas mesmas necessidades e interesses, delegando poderes que só ela por si pode 

exercer. Esqueceu como conquistar e administrar a paz28. 

Ainda sobre o tema, discorre César Fiuza: 

(...) A cultura brasileira transformou e Estado em pai e mãe de 
todos. Dele dependemos para tudo. Ele é o grande culpado por 
todos nossos males e, também, o único benfeitor. Sintetiza o 
Estado brasileiro as figuras do bandido, do mocinho, do bode 
expiatório e do salvador da pátria. Por via de conseqüência, 
como é do Estado a tarefa de resolver todos os nossos 
problemas, compete a ele, e só a ele, a tarefa de julgar nossos 
litígios29. 
 

Quando o Judiciário atua, este processa um conflito social, mas não significa, 

necessariamente, que sane uma relação social. Este ato apenas encerra uma questão, 

mas não impede que outras tantas semelhantes apareçam posteriormente. Assim, ele 

funcionaliza os dissensos, mas não a própria vida. A paz do direito pode até vir a 

funcionar pela capacidade coercitiva da atividade jurisdicional, mas isto não significa 

que as partes estejam satisfeitas, nem que a essência do conflito tenha sido 

solucionada.  

José Luiz Bolzan de Morais e Fabiana Marion Spengler concluem: 

(...) Para os operadores do direito, por um lado, as possibilidades 
propostas por mecanismos consensuais de reconstrução dos 
litígios permitem supor o evitar as deficiências profundas – 

                                                 
26 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil, o longo caminho. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira. 2002. 
27 “Para a solução de conflitos, o Direito propõe tradicionalmente o recurso ao Judiciário 
estruturado como poder de Estado encarregado de dirimi-los. Para tanto, os sistemas judiciários 
estatais, no interior do Estado de Direito, são os responsáveis pela pacificação social através da 
imposição das soluções normativas previamente expostas, através de uma estrutura normativa 
escalonada e hierarquizada, tal como pensada por Kelsen. Ou seja: ao Judiciário cabe, em 
havendo o não-cumprimento espontâneo das prescrições normativas, a imposição de uma 
solução, pois é a ele que se defere, com exclusividade, a legitimação de dizer o Direito 
(jurisdição)”. MORAIS, José Luiz Bolzan de. Crise(s) da Jurisdição e Acesso à Justiça – Uma 
questão recorrente. In: SALES, Lília Maia de Morais (coord.). Estudos sobre Mediação e 
Arbitragem vários autores. Rio de Janeiro – São Paulo – Fortaleza: ABC Editora, 2003. p. 80. 
28 SERPA, Maria de Nazareth. Teoria e Prática da Mediação de Conflitos. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 1999. p. 62. 
29 FIUZA, César. Teoria Geral da Arbitragem. Belo Horizonte: Del Rey. 1995. p. 217. 
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instrumentais, pessoais, de custos, de tempo, etc. – próprios à 
“Grande Justiça” – a jurisdição estatal – marcando, apesar das 
insuficiências, inevitavelmente um reforço das relações de 
cidadania sendo privilegiado como instrumento apto a pôr fim a 
conflitos que se prolongariam, caso fossem levados à jurisdição 
estatal nos moldes tradicionais, mas, por outro, supõem, para 
muitos, a aceitação crítica desses métodos sem sequer 
considerar que essa temática necessita ser pensada em um 
quadro mais amplo no contexto dos projetos de reforma do 
Estado, em particular no que diz respeito ao que nominamos 
funções do Estado Contemporâneo – no qual a saga privatista 
aparece como o virtual paraíso suposto por um ética, quase 
religiosa, descompromissada (?) com os sofrimentos terrenos, 
transposta para o âmbito da economia, do direito e do Estado30. 
 

Nesta esteira, pensar sobre uma campanha pela eficaz utilização dos métodos 

alternativos de solução de conflitos pressupõe um duplo viés: por um lado, um interno, 

que aponta para seu contexto autonomizante, por outro, o aspecto externo, que reflete 

a responsabilidade com uma proposta de sociedade (neo)liberal31. 

A mediação, a conciliação, a negociação e a arbitragem estão elencadas dentre 

os meios alternativos de solução de conflitos. É importante ressaltar que cada 

procedimento se encaixa melhor em determinada situação, não cabendo qualquer juízo 

de mérito a respeito de qual seria, genericamente, o melhor deles. 

No rol destes métodos alternativos de solução de conflitos, destaca-se o instituto 

da mediação, que nas palavras de Marilene Marodin e John Haynes: 

(...) é o processo no qual uma terceira pessoa – o mediador – 
auxilia os participantes na resolução de uma disputa. O acordo 
final trata o problema com uma proposta mutuamente aceitável 
e será estruturado de modo a manter a continuidade das 
relações das pessoas envolvidas no conflito32.  
 

Logo, não há parte vencedora ou parte perdedora. É composto um acordo pela 

flexibilização de ambas as partes, tendo o diálogo como instrumento facilitador, incitado 

pela figura do mediador. 

É possível observar que o principal objetivo da mediação é o restabelecimento 

da comunicação entre as partes envolvidas, uma vez que esta, em meio a um conflito, 

                                                 
30 MORAIS, José Luiz Bolzan de; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e Arbitragem: 
alternativas à jurisdição. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2008. p. 125. 
31 Nas palavras de Delton Meirelles e Fernando Gama de Miranda Netto, “cria-se uma atmosfera 
favorável aos MARCs (meios alternativos de resolução de conflitos), entendidos como instâncias 
legitimadas para a solução de conflitos sociais pelo próprio meio social em que se inserem, 
gerando uma maior conscientização política e participação popular”. MEIRELLES, Delton 
Ricardo Soares; NETTO, Fernando Gama de Miranda. Meios Alternativos de Resolução de 
Conflitos envolvendo a Administração Pública. Disponível em: 
www.conpedi.org.br/anais/36/03_1320.pdf.  
32 HAYNES, John M.; MARODIN, Marilene. Fundamentos da Mediação Familiar. ASSUMPÇÃO, 
Eni; MARODIN, Fabrizio Almeida (Trad.). Porto Alegre: Artes Médicas. 1996. p. 11. 

http://www.conpedi.org.br/anais/36/03_1320.pdf
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fica prejudicada, tensa, acabando por aumentar a intensidade do mesmo. O papel do 

mediador é melhorar a capacidade de comunicação entre os mediandos na busca de 

uma solução conjunta para o problema33. 

A negociação consiste da forma elementar de resolução de controvérsias. Sem 

a necessidade da participação de terceiros, consiste da própria rotina transacional, onde 

a argumentação é a base do procedimento. Segundo Lília Maia de Morais Sales: 

(...) A negociação é um procedimento muito comum na vida do 
ser humano. As pessoas estão sempre negociando a qualquer 
tempo e lugar. Uma criança negocia com outra um brinquedo ou 
um postal; um professor ajusta com o coordenador a sala de aula 
que irá ocupar; o cantor negocia o tipo de show que apresentará, 
enfim, antes da negociação ser um fato jurídico, ela é um 
acontecimento natural34. 
 

 A conciliação é um meio de solução de conflitos que conta com o auxílio de um 

terceiro, denominado conciliador, o qual interfere no processo visando à obtenção de 

um acordo. Tal procedimento, em um primeiro momento pode causar certa confusão 

com a mediação, porém a diferença fundamental está na maneira como o diálogo é 

conduzido, com ou sem a interferência da terceira pessoa.  

Como sua finalidade recai sobre a obtenção do acordo, a atuação do conciliador 

é mais interventiva que a do mediador, sendo permitida a sugestão de soluções 

juntamente às partes, tanto sobre as alternativas para o problema, quanto ao teor do 

acordo a ser firmado35. 

Por fim, na arbitragem, as partes escolhem livremente um árbitro, pessoa de 

confiança e especialista na controvérsia em questão, para decidir conflitos relativos a 

direitos patrimoniais disponíveis.  

O processo de arbitragem se distingue da mediação e da conciliação pelo seu 

aspecto formal, com regras legais que condicionam sua validade, caso contrário o 

mesmo poderá ser declarado nulo. A decisão é irrecorrível em instâncias judiciais, e 

constitui título executivo judicial. Para Carlos Alberto Carmona: 

(...) Pode-se definir confortavelmente arbitragem como um meio 
alternativo de solução de controvérsias através do qual as partes 
em litígio envolvendo direito disponível escolhem um juiz privado 
para decidir a controvérsia de forma autoritativa, ou seja, 
vinculativa para os litigantes. Querem os contendentes, ao 
escolher a via alternativa, prudente distância do Poder Judiciário 

                                                 
33 OSTERMEYER, Melinda. Realizar La Mediación. In: DUFFY, Karen Grover; GROSCH, James 
W; OLCZAC, Paul V. La Mediación y sus contextos de aplicación – uma introdución para 
profesionales e investigadores. Buenos Aires: Paidós. 1996.  
34 SALES. Lília Maia de Morais. Justiça e mediação de conflitos. Belo Horizonte: Del Rey. 2004. 
p. 36. 
35 SALES. Lília Maia de Morais. Justiça e mediação de conflitos. Belo Horizonte: Del Rey. 2004. 
p. 39.  
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(cujas decisões, via de regra, são seguras, porém muito 
morosas), procurando solução rápida, deformalizada e 
especializada para seus conflitos, aproveitando-se do sigilo 
propiciado pelo método em questão e da possibilidade de indicar 
como julgador um especialista na matéria objeto da disputa, 
eliminando-se, como é fácil perceber, muitos dos componentes 
aleatórios que podem levar à frustração da solução judicial das 
disputas36. 
 

No Brasil, a recomendação das formas alternativas de conflitos já pode ser 

constatada dentro do Direito do Trabalho, das disposições do Sistema de Financiamento 

Imobiliário, e igualmente dentro das disposições dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais, dentre outros exemplos37. Porém, ao entrar na seara da família, grandes 

barreiras são erguidas. 

(...) A valorização excessiva da norma jurídica ainda é uma 
realidade que impede colocar sob proteção a família e seus 
conflitos, em razão da impossibilidade de o direto positivo 
regulamentar as singularidades de cada arranjo familiar38. 

 

 

Mediação: ode à comunicação 

 

 A sociabilidade é condição inerente à própria essência humana. De acordo com 

Sartre39, os homens estão condenados a serem livres por não poderem abdicar de sua 

liberdade sem abrir mão de sua condição humana, lógica esta que se reflete no tocante 

à convivência com seus iguais. 

 Decorrente da necessidade de conviver e de se envolver com o outro, também 

se mostra inevitável à realidade humana a existência dos conflitos40, situações naturais 

                                                 
36 CARMONA, Carlos Alberto. Árbitros e juízes: guerra ou paz? In CARMONA, Carlos Alberto; 
LEMES, Selma Ferreira; MARTINS, Pedro Batista. Aspectos fundamentais da Lei de Arbitragem. 
Rio de Janeiro: Forense. 1999. p. 421. 
37 “Há poucos anos poderia se dizer que pouco ou nada se fazia, no Brasil, em matéria de 
alternativa de solução de disputas. Hoje, ainda se diz, o Brasil percorre a passos lentos a estrada 
do desenvolvimento de formas outras de solução de disputas, afora o sistema judiciário. 
Entretanto, todas as iniciativas têm passado para a realidade do país como iniciativas que deram 
certo e que esperam pelo aperfeiçoamento natural que sofrem as instituições jurídicas ao longo 
do tempo. São os casos dos tribunais de pequenas causas, hoje espalhados em todo o território 
nacional, da recente Lei 9307, de 23 de setembro de 1996, sobre arbitragem e mesmo dos 
esparsos movimentos a respeito da mediação. Contudo, não se pode realmente afirmar que 
exista um efetivo movimento pró-ADR, no Brasil.” SERPA, Maria de Nazareth. Teoria e Prática 
da Mediação de Conflitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999. p. 65. 
38 BASTOS. Uma Visão de Mediação Familiar. p. 142. BASTOS, Eliene Ferreira. Uma Visão de 
Mediação Familiar. in: BASTOS, Eliene Ferreira; SOUZA, Asiel Henrique de (coords.). Família e 
jurisdição. Belo Horizonte: Del Rey. 2005. p. 142. 
39 Jean-Paul Sartre (21 de Junho de 1905 -15 de Abril de 1980), filósofo existencialista francês 
do início do século XX. 
40 “Onde quer tenha existido ou exista um ser humano, se encontra conflito. Um estado de guerra 
que leva em seu bojo o germe da paz. Esse germe levou o homem a observar o conflito e buscar 
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das relações humanas, provocados por desgastes de relacionamentos, construção de 

interesses específicos, divergências de expectativas, dentre outros, sendo que a 

sociedade sempre buscou, de alguma maneira, resolver estes conflitos, seja da forma 

litigiosa ou consensual41.  

 A implantação das práticas discursivas e narrativas da mediação convergem 

diretamente ao pensamento de Habermas, para quem “sob as condições de uma 

compreensão pós-metafísica do mundo, só tem legitimidade o direito que surge da 

formação discursiva da opinião e da vontade de cidadãos que possuem os mesmos 

direitos”. Estes cidadãos, por sua vez, só poderão ter consciência de sua autonomia 

pública, na medida em que esteja assegurada sua autonomia privada. Neste sentido, 

“uma autonomia privada assegurada serve como garantia para a emergência da 

autonomia pública, do mesmo modo que uma percepção adequada da autonomia 

pública serve como garantia para a emergência da autonomia privada”42. 

 Perseguindo este ideal de autonomia privada, o indivíduo se torna sujeito de 

suas relações, sejam elas conflituosas ou não, tornando-se interlocutor direto das 

mesmas. Daí Habermas, em sua Teoria do Agir Comunicativo, propõe uma estrutura 

dialógica, dando ao indivíduo condições de se orientar para um acordo, para o 

entendimento mútuo que leva ao consenso, permeado por um diálogo aberto, chamando 

especial atenção para o importante papel da linguagem na interação humana: 

(...) no caso da ação comunicativa a linguagem se constitui num 
meio capaz de possibilitar inteiramente o entendimento mútuo. 
A linguagem se apresenta, então, como motor da integração 

                                                 
maneiras de evitá-lo, contorná-lo e resolvê-lo. Uma das maneiras mais conhecida e desenvolvida 
pela humanidade é o Direito. Dando, hipoteticamente, a quem o que é de quem, segundo 
Aristóteles, o homem faz justiça e busca a harmonia na terra. (...) O conflito, numa acepção 
ampla, denota o confronto de poder na luta de todas as coisas por se manifestar. Numa acepção 
estrita, se constitui numa categoria distinta do comportamento social onde duas partes tentam 
possuir o que ambas não podem.” SERPA, Maria Nazareth. Teoria e Prática da Mediação de 
Conflitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999. p. 24. 
41 “Segundo Carreira Alvim, estamos falando, aqui, em soluções parajurisdicionais, nas quais a 
iniciativa privada propõe atividades paralelas à atividade do Estado, (...) desloca-se a 
administração da Justiça do eixo do Estado para o das próprias comunidades onde emergem os 
conflitos, mais próximas dos contentores e que melhor sabem avaliar os males que provoca a 
discórdia entre seus membros. (ALVIM, J. E. Carreira. Alternativas para uma maior eficácia da 
prestação jurisdicional. In: Doutrina, v. 1. Rio de Janeiro: ID-Instituto de Direito, 1996. p. 17). 
Ainda, pode-se dizer que: alguns autores costumam descrever os meios de tratamento dos 
conflitos sociais como se seu aparecimento na história obedecesse a uma rigorosa sucessão 
linear que iria da autotutela, como o modo correspondente à fase da barbárie, até se chegar à 
jurisdição como o modo correspondente ao estágio mais civilizado. Mas essa maneira de tratar 
o tema é ideológica, porque parte do pressuposto, não demonstrado, de que a história obedece 
a alguma razão moral ou princípio de justiça que dirigiria sempre para a perfeição..., enquanto 
na verdade a experiência mostra que a história humana é guiada puramente por condições 
materiais (interesses, sobretudo).” MORAIS, José Luis Bolzan de; SPENGLER, Fabiana Marion. 
Mediação e arbitragem – Alternativas à jurisdição. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora. 2008. p. 113-114. 
42 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. vol. II. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro. 2003. p. 146. 



Fabiana Alves Mascarenhas 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

112 

 

social, tendo a comunicação como o veículo de construção de 
uma identidade comum entre indivíduos... aí reside a 
possibilidade de que os indivíduos em interação sejam capazes 
de discernir e fundamentar, com base em uma formação da 
vontade autônoma, as questões éticas e morais que se colocam 
a partir da vivência social. A verdade deixa de ser uma certeza 
absoluta e passa a ser um procedimento para se chegar a um 
acordo coletivo. A conseqüência imediata de um pensamento 
desenvolvido sobre estas bases é bem clara: a comunicação 
pode retornar ao âmbito da esfera pública, tornando-se seu 
princípio constitutivo central43.   
 

 Há uma enorme simplicidade nas normas que comandam o agir comunicativo e 

o discurso de Habermas, que visa o entendimento mútuo. Elas fazem parte do bom 

senso do dia-a-dia, sempre que se busca o entendimento: a universalidade, o respeito 

pelo outro, a veracidade, a sinceridade e o respeito pela verdade que excluem qualquer 

artifício que possa distorcer o processo do diálogo e da busca pelo verdadeiro e o justo, 

e, finalmente, a renúncia a todas as formas de violência e coação. Em prol da integração 

social, e consequentemente, da democracia e da cidadania, possibilitariam a resolução 

dos conflitos vigentes na sociedade não com uma simples solução, mas com a melhor 

solução, resultado do consentimento de todos os concernidos. 

 A Ética do Discurso, graças a sua própria essência linguística-pragmática, 

implica intersubjetividade, capacidade de convivência, diálogo, busca de unidade na 

diversidade de posturas frente à existência. Não significa intentar uma unidade de 

convicções, mas buscar um mínimo racional capaz de permitir a produtiva convivência 

em sociedade, promovendo através da pluralidade de experiências, e do respeito mútuo, 

uma dinâmica mais rica do tecido social como um todo44. 

                                                 
43 COUTINHO, Sérgio. A recepção como ‘pragmática argumentativa’ – uma visita ao conceito 
pelo olhar habermasiano. in Perspectiva Teleológica. n. 37. 2005. p. 345. 
44 Sobre o caráter emancipatório do procedimentalismo habermasiano, através do agir 
comunicativo: “a estruturação de um procedimento deve ser feita de maneira que ele permita a 
integração do maior número possível de pontos de vista da questão a ser decidida e também 
que a decisão alcançada possa vir a sofrer modificações, diante da experiência adquirida ao 
aplicá-la. Idéia que também se pode estender aos percursos do pensamento de Habermas, algo 
como um caminho do meio, tendo em vista a complexidade e inefetividade das grandes 
promessas solucionadoras, algo como no qual as soluções melhores apareçam a partir da 
comunicação das opiniões divergentes partindo de um consenso para se chegar em torno da 
possibilidade de um entendimento mútuo. De qualquer maneira, o importante é compreender que 
através da procedimentalização as respostas para e do processo não estão mais simplesmente 
dadas, mas sim passam a ser construídas, não há uma verdade ou decisão já pronta, escondida 
no processo, na verdade ela se dá na construção e no desenvolvimento do processo. Nesse 
contexto, diante da necessidade da procedimentalização como uma resposta aos agouros tanto 
da sociedade como do Direito, a reflexão sobre a adoção de um procedimento que possibilite e 
traga uma resposta, uma decisão num sentido prático para a vida humana, se pauta na afirmação 
e compreensão, também nessa linha diríamos pós-moderna, dos princípios jurídicos.” GUERRA 
FILHO, Willis Santiago . Teoria da Ciência Jurídica. 2ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. v. 1, p. 
169. 
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 Segundo Gilvan Hansen, 

(...) A ideia de uma sociedade melhor parece perpassar a própria 
história humana, mas ela é tão somente uma ideia que orienta a 
própria possibilidade da existência humana. A maneira com que 
cada época vai buscar construir uma sociedade melhor e os 
critérios que vão definir o que se entende por uma sociedade 
menos ameaçada – o conteúdo, em suma – serão definidos no 
dia a dia da experiência comunicativa de cada época, por 
sujeitos reais vivendo situações específicas e tendo biografias 
peculiares, originais e únicas45. 
 

 Cumpre ressaltar ainda que, o instituto da mediação, quando equivocadamente 

respaldado fora de sua verdadeira essência, pode vir a representar tão somente mais 

uma estratégia política, propagandista, ou mera demanda de mercado. Ao ser 

interpretado pela ótica de uma racionalidade instrumental como uma tentativa de trazer 

mais agilidade para as decisões judiciais e desafogar os operadores do direito, 

desvirtua-se de seu verdadeiro objetivo de ferramental favorável ao resgate das 

instâncias de deliberação intersubjetiva do mundo da vida e da promoção de uma 

cidadania eticamente balizada em procedimentos democráticos. 

 

 

Quem, o que e como mediar? 

  

 O mediador é aquela terceira pessoa imparcial escolhida ou aceita pelas partes, 

com o intuito de facilitar a comunicação, auxiliar o diálogo entre os envolvidos, diminuir 

a hostilidade, visando transformar o impasse apresentado e possibilitar que as próprias 

partes encontrem o caminho satisfatório para a solução do conflito. 

 O mediador deve ser capaz de ouvir e tranqüilizar as partes, fazendo-as 

compreender que ele entende o problema; passar confiança às partes; explicitar sua 

imparcialidade; mostrar às partes que seus conceitos não podem ser absolutos; fazer 

com que as partes se coloquem uma no lugar da outra, entendendo o conflito por outro 

prisma; auxiliar na percepção de caminhos amigáveis para a solução do conflito; ajudar 

as partes a descobrir soluções alternativas, embora não deva sugerir o enfoque; 

compreender que, ainda que a mediação se faça em nome de um acordo, este não é o 

único objetivo46. 

 E é neste contexto que emerge a importância de se fixar as habilidades que 

devem possuir estes profissionais, consideradas não somente necessárias como 

                                                 
45 HANSEN, Gilvan Luiz. Modernidade, Utopia e Trabalho. Londrina: CEFIL. 1999. p. 144. 
46 WARAT, Valéria. Mediação e psicopedagogia: um caminho para construir. in: WARAT, Luiz 
Alberto (Org.). Em nome do acordo – a mediação no direito. 2. ed. Argentina: Almed. 1999. p. 
122-123. 
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também indispensáveis para o exercício da função, incluindo os conhecimentos 

específicos, dependendo da matéria em discussão, e também importantes habilidades 

pessoais, onde destaca-se a capacidade de comunicação e a sensibilidade, como opina 

Warat, com total propriedade: 

(...) O grande segredo da mediação, ao meu ver, como todo 
segredo é muito simples, tão simples que passa despercebido. 
Não digo que tentemos entendê-lo, pois não podemos entendê-
lo. Muitas coisas em um conflito estão ocultas, mas podemos 
senti-las. Se tentarmos entendê-las, não encontraremos nada, e 
correremos o risco de agravar o problema. Para mediar, como 
para viver, é preciso sentir o sentimento47. 
 

 De acordo com Jean Six, “são necessários perceber três componentes para a 

formação do mediador: a matéria-prima (homem), a teoria e a prática.”48 Por matéria-

prima se entende o homem, e o bom mediador entende que sua formação é contínua, 

justamente por estar o ser humano em contínuo desenvolvimento. A identidade do 

mediador é inventada constantemente, não se dá de uma vez por todas, é sempre 

afinada, trabalhada, atualizada. Em relação à teoria, é necessária uma boa 

fundamentação da mediação como instrumento democrático e sua adequação para os 

determinados tipos de conflitos. Finalmente, o estudo dos casos práticos e o trabalho 

com casos concretos possibilitam que o mediador saiba quando e como começar, 

quando continuar e quando encerrar uma mediação49. 

 O mediador, ainda, não pode calcar sua identidade na lógica binária, do “ou isto 

ou aquilo”, tão difundida no mundo atual devido à propagação das ciências e da 

tecnologia, mas utilizar como ferramenta a percepção dialética, aquela que admite uma 

terceira possibilidade, sendo esta postura vantajosa por melhor condizer com a 

complexibilidade do real. Ainda de acordo com Six, nas palavras de Bolzan de Morais, 

neste ponto deve se engajar a luta do mediador: 

(...) Olhar o “3”, tarefa de todo o mediador, é perceber a terceira 
dimensão e valorizá-la ali onde se tem a tendência de aplainar o 
real e de mostrar o mundo e os seres em duas dimensões. Fazer 
o “3” é provocar as pessoas e situações para que elas não se 
deixem aprisionar no preto e branco, no maniqueísmo. Isso só 
se pode viver tendo o gosto pela complexidade: é a inteligência 
objetiva da complexidade do mundo, não a ignorância ou a 
inefabilidade, que pode hoje fundar novamente os símbolos no 
senso comum50.  
 

                                                 
47 WARAT, Luis Alberto. O ofício do mediador. Florianópolis: Habitus. 2001. 
48 SIX, Jean-François. Dinâmica da mediação. Belo Horizonte: Del Rey. 2001. p. 271. 
49 SALES, Lilia Maia de Moraes. Mediare – guia prático para mediadores. 3. ed. Rio de Janeiro: 
GZ Editora. 2010. p. 49. 
50 MORAIS, José Luis Bolzan de; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem – 
Alternativas à jurisdição. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora. 2008. p. 162. 
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 No mesmo sentido, segundo Resta: 

(...) dito em uma fórmula, enquanto o juiz é pensado, nos 
sistemas modernos, como o nec utrum, nem um nem outro, nem 
isto nem aquilo, justamente neutro, o mediador deve ser isto e 
aquilo, deve perder a neutralidade e perdê-la até o fim. Enquanto 
as partes litigam e só vêem seu ponto de vista, cada uma de 
maneira espetacular em relação à outra, o mediador pode ver as 
diferenças comuns aos conflitantes e recomeçar daqui, atuando 
com o objetivo de as partes retomarem a comunicação, 
exatamente o múnus comum a ambas. O mediador é agora meio 
para a pacificação, remédio para o conflito graças ao estar entre 
os conflitantes, nem mais acima, nem mais abaixo, mas no seu 
meio51. 
 

 Penetrando no universo dos conflitos familiares, face à inutilidade e à 

impossibilidade, o ideal é que não se busquem culpados ou inocentes a fim de 

justificarem-se os problemas, ou mesmo terminar uma relação, mas que se busque o 

entendimento sobre as questões emergentes. O problema se torna ainda mais delicado 

com a existência de filhos provenientes da relação, momento em que se torna imperativa 

uma mudança de mentalidade, pois onde antes existiam marido e mulher, agora devem 

continuar a existir um pai e uma mãe para a criança. 

 Os conflitos provenientes das relações da família são um terreno riquíssimo para 

a atuação da prática da mediação, justamente pela preocupação com a preservação 

emocional das partes, e com o fato das relações serem continuadas no tempo, onde a 

mediação fornece às partes a capacidade de aprender a lidar com as emoções, tanto 

no tocante aos problemas quanto às soluções, construindo outras alternativas, e 

devolvendo às mesmas a capacidade e a oportunidade de retomar a posição de 

protagonistas de suas próprias decisões. Os mediadores não tem o intento de resolver 

conflitos, mas de permitir que as pessoas encontrem saídas para seus próprios conflitos. 

Ao reconhecer e atuar no universo sentimental das crises envolvendo a família, 

o processo da mediação permite o reconhecimento, por meio das partes, de que as 

emoções são tanto parte do problema como de sua solução, e que uma vez encaradas 

e clareadas, facilitam a reorganização das funções, papéis e obrigações da família. 

Neste sentido, Águida Arruda Barbosa enfatiza: 

(...) A mediação é uma estrutura que se apóia na dicotomia 
pensamento/sentimento, exigindo mudança de mentalidade 
para se valer desta prática, pressupondo estudos que 
contemplam o entendimento da essência da efetiva demanda 
jurisdicional, que vem a ser o reconhecimento do valor maior da 
vida em sociedade – a cidadania – que promove a inserção do 

                                                 
51 RESTA, Eligio. O direito fraterno. Santa Cruz do Sul: Edunisc. 2004. p. 126. 
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homem enquanto ser social, porém, a inovação a ser agregada 
é a consciência de que o humano é, sobretudo, um ser afetivo52. 
 

Ainda nessa esteira, nas palavras de Carreira Alvim: 

(...) o direito só se transforma em justiça quando passa pela 
alma, pelo sentimento de quem julga. A lei, dizia São Tomás de 
Aquino, “padece do pecado original”, que é ser uma “regra geral 
a aplicar-se a casos particulares”. É uma roupa que não serve 
em todos os corpos, a não ser que haja um “costureiro 
habilidoso”, para fazer com que ela sirva, tanto nas pessoas 
grandes, como nas pequenas; tanto nos ricos como nos pobres. 
Aí teremos, então, justiça. E é por isso que justiça não é 
privilégio de juiz togado. Aliás, a verdadeira justiça é aquela feita 
com base nos princípios da equidade; aquela que é feita para 
cada caso; aquela que, ainda que moldada na lei, atende às 
circunstâncias peculiares, específicas, de cada caso concreto53. 
 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar do movimento global que abraça tanto a mediação como os outros 

métodos alternativos de solução de conflitos, estes institutos não têm encontrado muita 

aceitação ao ingressar em nossas fronteiras, pois a solução que vem sendo proposta 

pelo Estado seria, ao invés de criar movimentos alternativos ao judiciário estatal, 

conduzir reformas no processo a fim de que estes consensos sejam atingidos dentro do 

mesmo, ou seja, que a flexibilização pretendida ocorra dentro do próprio Judiciário.  

O risco assumido ao enveredar por esse caminho é o de restringir a aplicação 

do instituto alternativo a somente um nicho do mercado, como aconteceu com a 

arbitragem. Esta, por questões culturais, teve sua utilização condicionada às relações 

empresariais, originalmente mais dependentes de uma ideologia global do que nacional, 

fatalmente optantes por abrir mão de um Judiciário lento, caro e imprevisível. 

 Quer parecer que o CNJ deseja recuar um pouco agora, para, posteriormente, 

obter um maior avanço. Como um exercício didático da própria cidadania, a mediação 

                                                 
52 BARBOSA. Águida Arruda. Mediação Familiar: instrumento para a reforma do judiciário. In: 
PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord.). Afeto, Ética, Família e o Novo Código Civil Brasileiro. 
Anais do IV Congresso Brasileiro do Direito de Família. Belo Horizonte. 2006. p. 387. 
53 ALVIM, José Eduardo Carreira. Arbitragem e o Poder Judiciário: convergências e divergências. 
in: 1° Seminário Internacional sobre Direito Arbitral. Belo Horizonte: Câmara de Arbitragem de 
Minas Gerais. 2003. 
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começaria a ser implementada dentro do Judiciário, para depois, aos poucos, ser 

entregue às mãos da própria sociedade civil organizada. 

 Tal hegemonia do Judiciário, no contexto da implementação da mediação, tem 

uma grande desvantagem. Elígio Resta, uma das maiores autoridades em mediação na 

Itália, tem uma atitude muito violenta em relação à mediação judicial. Segundo o 

professor, o procedimento, nesses moldes, nem poderia ser chamado de mediação, 

pois ao ser processualizada, a mediação seria contaminada pelos vícios do processo. 

São colocados argumentos no sentido de que o juiz deve ser equidistante das partes, 

já o mediador, equipróximo; é vedado escolher o juiz que irá julgar determinada causa, 

ao passo que o mediador é escolhido pelas próprias partes; o juiz, ao julgar determinada 

causa, só pode levar em consideração os fatos trazidos no próprio processo, enquanto 

a abrangência de conteúdo a ser abordado na mediação pode ir além dos limites do 

próprio processo, dentre outros pontos. 

 Não se deve pretender que a mediação seja a panacéia da solução dos conflitos, 

mas mais uma ferramenta nas mãos do juiz. A ideia contida no novo Código de Processo 

Civil é justamente a de um juiz gerenciador, um juiz que tenha em suas mãos 

instrumentos variados a se adequarem a diferentes conflitos.  

 E mais do que isso, segundo Warat, a jurisdição trabalha com a falsa ideia de 

que conflitos podem ser resolvidos. A maioria dos conflitos não pode ser resolvida, mas 

será monitorada e mantida dentro de determinados parâmetros de aceitabilidade social. 

Esta seria a verdadeira razão de ser da jurisdição, e para isso o juiz contaria com vários 

elementos, podendo utilizá-los dentro e fora do processo. 
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CAPÍTULO VII 

 

A NOVA RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURIDICA 

 

Misael Neto Bispo da França1 
Luís Eduardo Lopes Serpa Colavolpe2  

 

1-INTRODUÇÃO 

 

Em tempos de penalização exacerbada, provocada pela crença equivocada de 

que o Direito Penal e tudo o que a ele se associa são capazes de arrefecer os ânimos 

da sociedade, destacam-se dois fenômenos do contexto em referência: a mitigação 

de princípios clássicos do poder punitivo estatal e a revolução na teoria do delito.  

 

Este último tem expressão importante em solo brasileiro, sobretudo no que tange 

às flexibilizações no âmbito da culpabilidade com efeitos notórios nas regras de 

imputação. Não obstante se trate aqui de questão atinente ao Direito brasileiro, não 

se pode olvidar de que a querela assume relevância internacional. É que, cada vez 

mais intensamente, os critérios de imputação e de aferição da imputabilidade vêm 

perdendo definição de contornos em matéria de Direito Penal Ambiental. Este setor, 

desenvolvido a partir da profusão de novos direitos fundamentais de Terceira 

Geração é, de fato, preocupação constante nas diversas partes do mundo.  

 

Eis aqui o problema: se, desde algum tempo, o Brasil tem exigido a dupla 

imputação da pessoa física e da pessoa jurídica, a fim de responsabilizar 

penalmente esta última, mecanismo inspirado no Direito europeu, com disciplina na 

lei pátria3 - “Art. 3º: As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil 

e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja 

cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão 

colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.” -, hoje, a suprema Corte 

brasileira despreza a dupla imputação em apreço, entendendo que a pessoa jurídica 

                                                 
1 Mestre em Direito Penal pela Universidade Federal da Bahia - UFBA, advogado criminalista e 
professor do Centro Universitário Jorge Amado e das Faculdades Ruy Barbosa e Dom Pedro II 
 
2 Acadêmico de Direito e membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM 
 
3 BRASIL. Lei nº 9605, de 12 de fevereiro de 1998 
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pode figurar sozinha como denunciada pela prática de crime ambiental (Recurso 

Extraordinário 5481814). Trata-se de verdadeira revolução na teoria do delito, que 

atribui ao ente fictício imputabilidade penal, contrariando a parêmia secular “societas 

delinque non potest”. 

 

2- Globalização, novos riscos e expansão penal 

Nos últimos decêndios do século XIX, o liberalismo econômico encontrou campo 

fértil para florescer, deitando raízes nas grandes potências mundiais, com 

manifestações nos países economicamente menos desenvolvidos. São 

características desta política econômica de cariz transnacional a divisão internacional 

do trabalho, a formação de megablocos setoriais, a relativização da ideia de 

soberania, o incremento do consumo de massa e a ampliação da liberdade de 

trânsito entre os territórios. 

Em síntese, um sensível encurtamento de distância entre os países é fruto 

desta espécie de liberalismo; em outros termos, a efetivação dos interesses5 dos 

grandes conglomerados regionais, a exemplo do Mercosul e da União Europeia, bem 

como a atuação de órgãos setoriais, como a Organização do Tratado do Atlântico 

                                                 
 
4 Por maioria de votos, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a 
possibilidade de se processar penalmente uma pessoa jurídica, mesmo não havendo ação penal 
em curso contra pessoa física com relação ao crime. A decisão determinou o processamento de 
ação penal contra a Petrobras, por suposta prática de crime ambiental no ano de 2000, no 
Paraná. 
Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal do Paraná, o rompimento de um 
duto em refinaria situada no município de Araucária, em 16 de julho de 2000, levou ao 
derramamento de 4 milhões de litros de óleo cru, poluindo os rios Barigui, Iguaçu e áreas 
ribeirinhas. A denúncia levou à instauração de ação penal por prática de crime ambiental, 
buscando a responsabilização criminal do presidente da empresa e do superintendente da 
refinaria, à época, além da própria Petrobras. 
Em habeas corpus julgado em 2005 pela Segunda Turma do STF, o presidente da Petrobras 
conseguiu trancamento da ação penal, alegando inexistência de relação causal entre o 
vazamento e sua ação. No Superior Tribunal de Justiça (STJ), a 6ª Turma concedeu habeas 
corpus de ofício ao superintendente da empresa, trancando também a ação contra a Petrobras, 
por entender que o processo penal não poderia prosseguir exclusivamente contra pessoa 
jurídica. Contra a decisão, o Ministério Público Federal interpôs o Recurso Extraordinário (RE) 
548181, de relatoria da ministra Rosa Weber, levado a julgamento na sessão desta terça (6) da 
Primeira Turma. Disponivel em < 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=244969> Acesso em: 20 de 
janeiro de 2015 
 

 
5Luiz Regis Prado traz uma distinção entre bem e interesse, de grande valia para o trabalho em 
curso: “A idéia de bem se relaciona com a de utilidade, como condição para satisfazer uma 
necessidade do homem. Assim, o que é um bem, por ser útil, é útil enquanto é um bem; quer 
dizer que a utilidade, como predicado de relação entre um sujeito que tem necessidade e um 
objeto que a satisfaz, é um atributo inseparável dos bens. De sua vez, interesse expressa uma 
relação de ordem subjetivo-objetiva entre um indivíduo e um certo bem.” (PRADO, Luiz Regis. 
Bem jurídico-penal e constituição. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 17 et seq.) 
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Norte (OTAN) e a Organização dos Estados Americanos (OEA), foram 

acompanhadas de aproximações culturais que transformaram a configuração 

sociopolítica das sociedades contemporâneas. 

O panorama delineado permite falar no processo de globalização, engendrado 

a partir dos interesses liberal-econômicos. No seu bojo, concebe-se a possibilidade 

de condutas perpetradas em determinada parte do planeta gerarem efeitos imediatos 

em outra, a centenas e centenas de quilômetros distante. O dado torna-se, ainda 

mais, apreensível se considerado o aprimoramento dos meios de comunicação, 

preconizado pela Revolução Tecnológica. 

Outro fenômeno paralelo à globalização e inerente à consecução dos anseios 

mercadológicos do limiar do século XIX é denominado por Jesus-María Silva 

Sánchez6 de integração supranacional. O termo reporta a uma comunidade de países 

cujas fronteiras foram diluídas em prol de interesses comuns. Em decorrência disto, 

a noção de sujeito pertencente a um Estado cede espaço à de cidadão universal; 

nesta senda, a ideia de soberania, como total independência externa, é atenuada 

para viabilizar a subsistência da comunidade. 

Não obstante, a superveniência de novos riscos e o recrudescimento de outros 

pré-existentes surgiram como consequências inevitáveis do paradigma em questão. 

Com base nisto, Ulrich Beck7 adotou a expressão sociedade de risco, aludindo à 

herança do modelo de produção e consumo intensificado no século XX. 

Fato é que o aprimoramento do consumo de massa implicou a vulnerabilidade 

do consumidor; inovações nos meios de comunicação possibilitaram a prática de 

ofensas à distância, muitas das quais guindadas ao status de crime; lesões ao meio 

ambiente transcenderam a zona de epicentro, gerando impacto de grandes 

proporções, como o superaquecimento global e a poluição de águas pertencentes a 

mais de um Estado. São alguns dos exemplos que ilustram a outra face da 

globalização econômica e da integração supranacional, como frutos do paradigma 

de produção e consumo de raiz oitocentista. 

 

3-Tutela penal meioambiental: uma exigência do mundo pós-moderno 

 

                                                 
6SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Expansão do direito penal. Aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais, v. 2. Tradução de Luiz Otávio de Oliveira Rocha. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2002. p. 75 et seq. 
7BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo – Hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós 
Iberica, 1998, passim. 
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 Em face de tais riscos, que puseram em xeque a segurança jurídica 

internacional, o Direito foi instado a regular as relações sociais dos novos tempos.8 

Do ponto de vista constitucional, houve a ampliação do rol dos direitos fundamentais, 

com o reconhecimento de uma “Terceira Dimensão” ou “Geração”, classificando-os 

a partir do caráter supraindividual que os distingue. São bens jurídicos reunidos sob 

o signo da solidariedade ou, ainda, da fraternidade.9 

Enquanto o Direito como um todo, fincado na ideia de segurança jurídica, tende 

a uma estabilidade que o defasa perante a dinamicidade da vida social, no campo 

penal assiste-se a fenômeno diverso. O incremento dos riscos, a profusão de novos 

bens jurídico-penais, o advento de formas delitivas cada vez mais arrojadas e a 

produção em massa de microssistemas jurídicos são elementos que compõem o 

universo do Direito Penal do mundo globalizado.10 A razão disto acha-se na tentativa 

de arrefecer o sentimento de pânico que assalta a sociedade contemporânea 

ocidental, o que encontra o estímulo dos órgãos de comunicação, tanto os de caráter 

público quanto os de natureza particular. 

Nesta ambiência, surge a necessidade de tutelar o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, através do Direito Penal. Além das Constituições, das 

leis infraconstitucionais, dos acordos e protocolos internacionais, os diplomas penais, 

também, passaram a tipificar condutas lesivas a este bem jurídico. E isto se deu não 

apenas com os Códigos Penais – como centro do sistema punitivo estatal -, mas, 

ainda, no âmbito da legislação extravagante. 

Esta superproteção só corrobora o fenômeno constatado por Jesús-María Silva 

Sánchez11. A expansão do Direito Penal, com a criminalização em massa diante dos 

novos riscos trazidos pela pós-Modernidade, é a consequência inexorável do 

reconhecimento de novos bens jurídico-penais. 

A defesa penal meioambiental surge com base na constitucionalização do 

interesse a ela atrelado, reconhecido em sua qualidade de direito fundamental da 

coletividade. Fala-se de ideia vinculada à exclusiva proteção de bens jurídicos 

                                                 
8Cf. Luiz Regis Prado, “A idéia de bem jurídico é de extrema relevância, já que a moderna ciência 
penal não pode prescindir de uma base empírica nem de um vínculo com a realidade que lhe 
propicia a referida noção. Também não pode renunciar a um dos poucos conceitos que lhe 
permitem a crítica do direito positivo.” (PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e constituição. 
4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 17 et seq.) 
9Cf. CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de direito constitucional. 5 ed. Salvador: Jus Podivm, 
2011. p. 595 et seq. 
10Cf. MELLO, Sebástian Borges de Albuquerque. Direito penal – Sistemas, códigos e 
microssistemas jurídicos. Curitiba: Juruá, 2004, p. 109 et seq. 
11SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Expansão do direito penal. Aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais, v. 2. Tradução de Luiz Otávio de Oliveira Rocha. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2002. p. 75 et seq. 
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essenciais à sociedade, que disciplina o Direito Penal num Estado Constitucional e 

Democrático de Direito, assinalando o seu caráter fragmentário. 

  

4-Da responsabilidade penal por crimes ambientais: flexibilizações 

A referência aos princípios penais clássicos e à sua função no Estado 

constitucional consiste em inevitável contraponto à técnica legislativa comum ao 

Direito Penal do Ambiente. É que, como anotado, esta disciplina, não raramente, joga 

com as garantias penais clássicas (legalidade e seus corolários, ofensividade, etc.), 

relativizando-as em prol de uma tutela mais eficaz do bem jurídico de natureza difusa 

que lhe serve de objeto, ao tempo em que retira daí mesmo (caráter difuso do bem) 

os argumentos para sustentar mencionada relativização. 

 No que interessa, com maior intensidade, ao trabalho em curso, nota-se 

que a tutela do meio ambiente através do sistema punitivo tergiversa em face dos 

postulados que convergem para a responsabilidade penal subjetiva, quais sejam o 

da personalidade e individualização da pena e, sobretudo, o da culpabilidade. 

Tamanha é a relevância de tal espécie de responsabilidade para o Direito Penal 

constitucionalizado, que se lhe tem atribuído o grau de princípio, como promana dos 

estudos de Luiz Regis Prado12 

 

 Assim, o cotejo entre a proteção do meio ambiente, através do vigor da 

pena, e os princípios penais permite detectar que, ao menos no que concerne aos 

direitos e garantias fundamentais em jogo, está-se diante de coisas dissociadas. 

 A contestação acima, inexoravelmente, provoca reações nos setores 

mais conservadores da doutrina penal. São vozes13 que denunciam as mitigações de 

direitos e garantias fundamentais, alegando que aquelas se contrapõem a uma 

concepção garantista do poder público de punir. Aduzem, também, que, por conta 

disto, as relativizações de benesses clássicas põem em xeque os alicerces de um 

Estado Social e Democrático de Direito. 

 

Sucede que existe outro aspecto do Direito Penal do Ambiente que põe a 

descoberto a liberdade individual, em prol da segurança da coletividade. Se o aludido 

                                                 
12PRADO, Luiz Regis. Responsabilidade penal da pessoa jurídica: fundamentos e implicações. 
In: DOTTI, R. A.; PRADO, L. R. (Coord.). Responsabilidade penal da pessoa jurídica – Em 
defesa do princípio da imputação penal subjetiva. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais 2009. 
p. 130. 
13Cf. LEONARDO, Marcelo. Crimes ambientais e os princípios da reserva legal e da taxatividade 
do tipo em direito penal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 10, n. 37, jan-
mar, 2002. p. 164. 
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subramo do poder de punir estatal é conhecido por suas severas intromissões no 

seio da legalidade, da ofensividade e da proporcionalidade em sentido amplo, 

também compromete um quarto mandado caro à concepção garantista de Direito 

Penal, qual seja o princípio da culpabilidade. 

 

4.1- A problemática da responsabilidade penal da pessoa jurídica 

 O problema reside no âmbito da criminalidade empresarial ambiental, 

num mundo globalizado, como o de hoje. O liberalismo econômico fomentou a 

constituição de grandes companhias, muitas de caráter multinacional, onde, 

bastantes vezes, não se consegue precisar o centro de decisões. Assim, no caso de 

delito contra o ambiente, neste contexto, identificar quem tinha o domínio do 

resultado, por exemplo, pode consistir em missão espinhosa para a justiça penal. 

 Luis Gracia Martín, ao abordar o tema da responsabilidade penal da 

pessoa jurídica, trata da questão referente à criminalidade empresarial, como 

verdadeiro desafio ao Direito Penal contemporâneo, sobretudo no que toca à 

integridade dos princípios e categorias dogmáticas que estruturam o sistema punitivo 

clássico.14   

 Noutras palavras, perante a dificuldade de individuação da pessoa física 

responsável nestas circunstâncias, corre-se o risco de afrontar direitos e garantias 

constitucionalmente asseguradas, para além de comprometer a própria proteção do 

bem jurídico em tela, dada a extensão da teia funcional da instituição. 

No centro da problemática referente aos crimes societários e, com maior 

detença, à criminalidade meioambiental, surgiram duas correntes doutrinárias, 

segregadas quanto à viabilidade de uma responsabilidade criminal da empresa. Para 

os adeptos da teoria da realidade, capitaneados por Gierke, por constituir-se uma 

entidade distinta dos seus componentes, a pessoa jurídica pode, sim, cometer delitos 

e, por conseguinte, responder por eles. É esta a ideia-base da aludida teoria.15 

Não obstante, a teoria da realidade não reinou absoluta, haja vista que, 

contrariando sua tese central, elaborou-se a teoria da ficção, entendendo a pessoa 

jurídica como mera criação de indivíduos e, portanto, a estes vinculada. Savigny 

figura como principal expoente desta teoria que, como a sua antagonista, transcende 

o Direito Penal, sendo doutrina de Direito. 

                                                 
14GRACIA MARTÍN, Luis. La cuestion de la responsabilidad penal de las propias personas 
jurídicas. In: DOTTI, R. A.; PRADO, L. R. (Coord.). Responsabilidade penal da pessoa jurídica 
– Em defesa do princípio da imputação penal subjetiva. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009, passim. 
15Cf. TIEDEMANN, Klaus. Exigencias fundamentales de la parte general y propuesta legislativa 
para un derecho penal europeu. Revista penal, Huelva, n. 3, 1999. p. 86. 
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 Os adeptos da teoria da ficção definem a pessoa coletiva como uma mera 

criação dos seus componentes, reconhecida pelo Direito para exercerem as 

atividades a ela inerentes. Não se trata, portanto, de realidade desgarrada dos seus 

criadores, mas de abstração destinada à melhor consecução dos interesses 

conjugados. Então, a expressão interesse da empresa, segundo a teoria da ficção, 

revelar-se-ia imprópria, na medida em que, se interesse há, só pode ser das pessoas 

físicas que conferem existência, que animam, enfim, a entidade.16 

 

4.2- A estratégia da “dupla imputação necessária” 

A responsabilização da pessoa física, em paralelo à pessoa jurídica envolvida 

na prática de crime ambiental, passou a ser adotada pelos tribunais brasileiros. 

Inspiradas na jurisprudência alemã e seguindo orientação de setores da doutrina 

nacional, as decisões judiciais do Brasil, cotejando os artigos 173, §5º17 e 225, §3º18, 

ambos da CF de 1988, têm exigido, como condição para a responsabilização penal 

da empresa, a corresponsabilização da pessoa natural que lhe represente e tenha 

atuado em seu nome. Percebe-se, então, a grande influência da noção de “atuar em 

lugar do outro”.19 

                                                 
16Cf. PRADO, Luiz Regis. Direito penal do ambiente. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009. p. 119 e 212. 

17Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade 
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança 
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. [...] 

§ 5º - A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, 
estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, 
nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. 

18Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. [...] 

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 
obrigação de reparar os danos causados. 
19O artigo 15bis, do Código Penal espanhol, reformado em 1983, previa a responsabilidade dos 
dirigentes como cláusula do atuar em lugar do outro: “El que actuare como directivo u órgano de 
uma persona jurídica o en representación legal o voluntaria de la misma, responderá 
personalmente, aunque no concurran en él y si en la entidad en cuyo nombre obrare, las 
condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder 
ser sujeto activo del mismo.” (Quem atuar como diretor ou órgão de uma pessoa jurídica ou em 
representação legal ou voluntária da mesma responderá pessoalmente, mesmo que não 
concorram nele, mas na entidade em cujo nome atue, as condições, qualidades ou relações que 
a correspondente figura de delito requer para poder ser sujeito ativo do mesmo.) (tradução 
nossa). 
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Esta exigência resultou na construção denominada de “dupla imputação 

necessária”, tendo como precursores, em solo brasileiro, precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), que logo serviram de fundamentação em julgados dos 

diversos pretórios nacionais.20 Trata-se de questão fulcral para o desenvolvimento do 

trabalho em curso, na medida em que faz a imputação da entidade depender da 

prova da responsabilidade individual. 

O Direito japonês denomina esta construção de “punição paralela”, em que, 

como referenciado por Klaus Tiedemann, as responsabilidades da pessoa física e da 

pessoa jurídica reforçam-se mutuamente.21 

Em tempos de expansão do Direito Penal, em que se busca combater a 

impunidade a todo custo, e, mesmo, para a reafirmação do caráter simbólico deste 

ramo do ordenamento jurídico, a acusação de dirigentes, administradores, gerentes 

e representantes de empresas envolvidas em crimes contra o meio ambiente tornou-

se coisa corriqueira.  

Nem todos os casos, contudo, demonstram o comedimento necessário do 

acusador no momento da responsabilização da pessoa física. Dito de outra forma, 

há situações em que a denúncia por crime ambiental – muitas vezes repetindo o erro 

dos procedimentos policiais – contenta-se com o fato de ser o indivíduo representante 

legal da empresa, sem adentrar o mérito da sua contribuição, objetiva ou subjetiva, 

para o cometimento do crime. 

                                                 
20São neste sentido os seguintes julgados: STJ, REsp 564.960/SC, 5ª Turma, j. 02.06.2005, Rel. 
Min. Gilson Dipp, DJ 13.06.2005, p. 331; STJ, REsp 610.114/RN, 5ª Turma, j. 17.11.2005, Rel. 
Min Gilson Dipp, DJ 19.12.2005, p. 463 [Cf. CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele 
Mendes de. Direito penal de risco e responsabilidade penal das pessoas jurídicas: a propósito 
da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. In: DOTTI, R. A.; PRADO, L. R. 
(Coord.). Responsabilidade penal da pessoa jurídica – Em defesa do princípio da imputação 
penal subjetiva. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 249.]. Não obstante, e por amor 
à democracia, sufragou-se tese contrária à dupla imputação necessária nos crimes ambientais, 
por carência de previsão legal, como demonstra o entendimento a seguir: “PROCESSUAL 
PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 
USO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM SUBSTITUIÇÃO A HABEAS CORPUS. EXIGÊNCIA 
DE DUPLA IMPUTAÇÃO. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA E 
SUCESSÃO ENTRE EMPRESAS. [...] Nem a Constituição Federal de 1988, nem o art. 3º da Lei 
nº 9.605/98 exigem a imputação conjunta entre pessoa física e jurídica para os casos de crime 
ambiental. A Quarta Turma já admitiu a possibilidade de ação penal promovida unicamente 
contra pessoa jurídica, sem questionar a suposta necessidade de dupla imputação. Precedente: 
RSE nº 951/PE, Quarta Turma, Rel. Margarida Cantarelli, DJ 09/02/2007. [BRASIL. Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região. Mandado de Segurança n. 95724-PB (0058401-
06.2006.4.05.0000), Impetrante: SAELPA – Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba, 
Impetrado: Juízo da 2ª Vara Federal da Paraíba (João Pessoa). Relatora: Desa. Margarida 
Cantarelli, Brasília, D.J. 14 ago. 2007. Disponível em <www.trf5.jus.br>. Acesso em: 22 mai 
2011.] 
21TIEDEMANN, Klaus. Responsabilidad penal de personas jurídicas y empresas en derecho 
comparado. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, n.11, 1995. p. 33. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104091/lei-de-crimes-ambientais-lei-9605-98
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104091/lei-de-crimes-ambientais-lei-9605-98
http://www.jusbrasil.com.br/busca?s=jurisprudencia&q=titulo:RSE%20951/PE
http://www.jusbrasil.com.br/busca?s=jurisprudencia&q=titulo:RSE%20951/PE
http://www.trf5.jus.br/
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Foi o que guiou os tribunais espanhóis, quando instados a posicionar-se diante 

do fenômeno da criminalidade a partir da empresa. 

 

Juan Córdoba Roda, por exemplo, constata a tendência ao implemento de um 

Direito Penal de autor, na medida em que busca imputar crimes a alguém, levando 

em conta, acima de tudo, a função por ele exercida.22 

 

5-Considerações finais 

O desapego à análise de uma relação psíquica entre a pessoa física e o dano 

ambiental, caracterizada pela presença de dolo ou culpa por parte do indivíduo, cerne 

deste estudo, implica sérios prejuízos para o princípio penal da culpabilidade, 

contribuindo para a crise que pesa sobre ele na contemporaneidade.23 

Em clara configuração de um Direito Penal de autor, este modo de indiciar, de 

acusar e, por vezes, de decidir, abre espaço para a responsabilidade penal objetiva, 

pondo em xeque o princípio penal em comento. Ao fim e ao cabo, isto acarreta riscos 

para a higidez da dignidade da pessoa humana, em face do poder público de punir, 

e, desta forma, dificuldades para a manutenção da integridade do próprio Estado 

Social e Democrático de Direito.  

No Brasil, conforme se anunciou, o artifício em questão ganhou visibilidade a 

partir de precedentes do STJ, que passaram a orientar decisões de outros pretórios 

nacionais. Sua Quinta Turma, v.g., em sede de Habeas Corpus, cuja ordem fora 

parcialmente concedida, acordou pela inépcia da inicial oferecida pelo Ministério 

Público mineiro contra prefeito supostamente responsável por infração penal contra 

o meio ambiente. O órgão fracionário, seguindo o raciocínio do então Relator, 

entendeu que o fato de a inicial acusatória referir-se ao chefe do Poder Administrativo 

municipal, apenas em face desta condição, homenageia a responsabilidade penal 

objetiva. 

O acórdão fundamentou-se na exigência de imputação, também, da pessoa 

física que atua em nome ou benefício da pessoa moral, a fim de que se configure a 

                                                 
22“[…] de personalizar la conducta ilegal criminalmente, en los miembros componentes de los 
órganos de manifestación, o personas físicas, que integrando la universitas posean expresas y 
directas facultades de dirección, gestión, representación o administración, o que meramente 
impulsen el comportamiento de la persona colectiva en dirección punible y bien actúen en 
provecho de ella o en el suyo propio, a cuyo fin ha de valorarse judicialmente, tanto la situación 
de derecho de tales personas dentro del ente pluripersonal, como la de hecho constituida en la 
realidad práctica, pues unas veces obedece la representatividad a normas legales o pactadas, y 
otras se actúa de manera irregular, y en ambos supuestos la responsabilidad penal recaerá sobre 
el órgano de gestión operante […]” (Ibidem, loc. cit.) 
23Cf. nota 166. 
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responsabilidade penal desta última, nos termos do que se entende por sistema de 

dupla imputação.24 

Os Ministros, adotando a moderna concepção de culpabilidade como 

responsabilidade social, atribuíram ao administrador, que agiu em nome da empresa, 

a culpabilidade desta última (atuação em nome de outro). Há menção à conduta 

comissiva do dirigente, no sentido de decidir pelo cometimento do delito contra o 

meio ambiente. Exige-se, ainda, que a decisão do representante legal, contratual ou 

órgão colegiado corresponsabilizado seja emitida em nome e em benefício da 

entidade. 

Não obstante, alerta-se para o fato de que a responsabilização penal de todos 

os envolvidos no evento deve estar adstrita à medida da culpabilidade de cada um, 

em abono do artigo 29 do CPB25 e, em se tratando de crimes ambientais, do artigo 

2º, da respectiva lei26.  

Noutra decisão, atribuída à Sexta Turma da mesma Corte, adotou-se 

entendimento semelhante, para, em uníssono, declarar-se a inépcia de denúncia 

formulada em desfavor de ente fictício, supostamente infrator da Lei nº. 9.605/98. 

Especificando mais que o julgado anterior, o acórdão em comento referiu-se ao 

                                                 
24HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PREFEITO. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA. 
RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 
1. O trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, somente é possível quando, 
pela mera exposição dos fatos narrados na peça acusatória, verifica-se que há imputação de fato 
penalmente atípico ou que não existe nenhum elemento indiciário demonstrativo da autoria do 
delito imputado ao paciente ou, ainda, quando extinta encontra-se a punibilidade. 
2. hipótese em que, embora tenha narrado o delito e apontado o paciente como responsável, na 
condição de prefeito, da pessoa jurídica poluidora, no caso a municipalidade, praticante de, em 
tese, conduta típica, a acusação não relata, ainda que de forma singela, o nexo de imputação 
correspondente, deixando de descrever, notadamente, a conduta subjetiva, haja vista que não 
esclareceu de que forma ele contribuiu para a consecução do delito e o eventual dolo específico 
na degradação do meio ambiente. 
3. A atribuição do delito ao paciente pelo fato, tão somente, de ele ser o chefe da administração 
municipal, sem a demonstração da forma pela qual participou na operacionalização dos atos 
administrativos afetos ao recolhimento e à destinação do lixo da cidade, significa impor-lhe o 
odioso instituto da responsabilidade penal objetiva. 
4. Ordem parcialmente concedida para anular a ação penal (PCO-CR 1.0000.05.425115-2/000) 
desde o recebimento da denúncia, inclusive, sem prejuízo de que outra seja oferecida, uma vez 
sanados os vícios. [BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n. 71.071-MG 
(2006/026039-1), Impetrante: Luciano Donizete Leite e outro, Impetrado: Primeira Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima, 
Brasília, D.J. 06 out. 2008. Disponível em: <www.stj.jus.br>. Acesso em: 29 jan. 2012.] 
25 Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, 
na medida de sua culpabilidade. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
26 Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide 
nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o 
administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou 
mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir 
a sua prática, quando podia agir para evitá-la. 

http://www.stj.jus.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art29
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estatuto social da empresa, como instrumento de determinação da pessoa que deve 

responder em conjunto com a entidade.27 

Sucede que, hoje, a jurisprudência da suprema corte brasileira parece inovar a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, causando verdadeira revolução na teoria 

do delito, senão vejamos. No julgamento do Recurso Extraordinário de n. 548181, o 

STF desprezou a participação da pessoa física ao lado do ente fictício na denúncia 

por crime ambiental, rompendo com a tradição europeia da dupla imputação. 

 

Com isto, revisita-se a máxima “societas delinquere non potest”, em abono das 

teorias da realidade já aludidas, enxergando a pessoa jurídica como um ente 

dissociado dos seus constituintes. Indo mais além, a estratégia em tela põe em xeque 

oito décadas de teoria do delito, ao flexibilizar as regras de imputação e o clássico 

princípio da culpabilidade, como exigência de responsabilidade penal fundada em 

dolo ou culpa. 

 

Posta está a necessidade de se repensar o direito penal ambiental contemporâneo, 

a fim de buscar uma compreensão das suas categorias dogmáticas, sem que sejam 

vilipendiados os direitos e garantias fundamentais de há muito conquistados. 

                                                 
27RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. 
CRIME AMBIENTAL. RESPONSABILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. 
1. Admitida a responsabilização penal da pessoa jurídica, por força de sua previsão 
constitucional, requisita a actio poenalis, para a sua possibilidade, a imputação simultânea da 
pessoa moral e da pessoa física que, mediata ou imediatamente, no exercício de sua qualidade 
ou atribuição conferida pelo estatuto social, pratique o fato-crime, atendendo-se, assim, ao 
princípio do nullum crimen sine actio humana . 
2. Excluída a imputação aos dirigentes responsáveis pelas condutas incriminadas, o trancamento 
da ação penal, relativamente à pessoa jurídica, é de rigor. 
3. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício. [BRASIL, Superior Tribunal 
de Justiça. Recurso em Mandado de Segurança nº. 16.696 - PR (2003/0113614-4), 
Recorrente: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, Recorrido: Ministério Público Federal; Relator: 
Min. Hamilton Carvalhido, Brasília, D.J. 14 mai. 2007. Disponível em: <www.stj.jus.br>. Acesso 
em: 25 mai. 2011.] 

http://www.stj.jus.br/
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CAPÍTULO VIII 
 

“AGENCIFICAÇÃO” – O CARDO DA ORGÂNICA EUROPEIA? 

 

Rita Ribeiro de Barros 
Universidade do Minho 

 

“O princípio da finalidade não é constitutivo, mas regulador” 

Emmanuel Kant 

 

A emergência de orientações privatizadoras e o generalizado movimento de 

liberalização da economia, sentido, sobretudo, a partir da última década do século 

passado, tiveram como consequência uma substancial alteração do papel do Estado e 

da sua relação com a sociedade. Desaparece o Estado intervencionista e promove-se 

o fenómeno da regulação, utilitarista e assente numa rede de entidades capazes de 

assegurar, regular e orientar programas públicos, económicos e sociais, de acordo com 

os padrões de eficácia exigidos pela era da globalização. Assiste-se ao abandono do 

paternalismo estatal, com o Estado a abandonar a sua postura de autoridade e faceta 

produtiva, delegando a execução de tarefas públicas e a prestação de serviços públicos 

em entidades administrativas independentes. 

O intensificar de uma desconfiança institucional, mercê de uma administração 

politizada, permeável ao jogo de interesses políticos e económicos, pesada e incapaz 

de dar resposta a uma sociedade em constante e rápido movimento e mutação, 

contribuíram para o aumento dos ensejos por uma administração separada capaz de 

intervir num mercado que exigia soluções eficazes e prementes. 

É neste contexto que surge um conjunto de estruturas originais no aparelho do 

Estado, subtraídas de influências políticas, com o objetivo de regularem setores 

estratégicos e em franca evolução, como o económico ou o da comunicação, e de 

desburocratizarem o exercício democrático, além de funções de defesa e garantia de 

certas liberdades. 

Figuras independentes por se considerar que os novos setores da sociedade, 

que colocam sob ameaça as liberdades individuais, beneficiariam de uma regulação por 

instâncias libertas, simultaneamente, da intervenção do Estado e da influência de 

grupos de pressão, representando a sua criação o ponto de equilíbrio entre as 

necessidades de produção normativa e a garantia das liberdades dos cidadãos. 
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Falamos de estruturas integradas num regime de exceção aos princípios gerais 

que disciplinam as relações interorgânicas que sofrem de uma difícil delimitação 

conceitual e consequente falta de consenso doutrinário, que resultam num fenómeno 

marcado pela incerteza e controvérsia. Centros do poder administrativo, independentes, 

especializados e imparciais. 

É uma realidade de origem anglo-saxónica, sobretudo norte-americana, 

estabelecida desde o final do século XIX com o intuito de regulação da vida económica. 

Em 1887 é criada a Interstate Commerce Comission com a missão de regulação do 

setor dos transportes e de combate ao oligopólio das grandes ferrovias. 

Ainda que inicialmente se tenha assistido ao surgimento tímido das agencies, 

em 1940, com a entrada em vigor do APA – Administrative Procedure Act (Lei do 

Procedimento Administrativo) – e previsão de uma definição de agência1 (“[q]ualquer 

autoridade do Governo dos Estados Unidos sujeita ou não ao controlo de outra agência, 

mas que não inclui o Congresso, os Tribunais dos Estados Unidos e as restantes 

entidades mencionadas nas letras c/h do mesmo número 1”),  atingiu-se uma necessária 

estabilidade. Esta lei veio dar um importante contributo ao desenvolvimento das 

agências americanas, generalizando o controlo jurisdicional dos atos das agências e 

tornando a cláusula do due process of law mais previsível, diminuindo os riscos de uma 

delegação de poderes demasiado ampla (broad delegation) e consequente 

discricionariedade. Atingindo-se, assim, o amadurecimento do fenómeno da 

agencificação. 

Com efeito, no Direito norte-americano, as agencies são indissociáveis da noção 

de Direito Administrativo, enquanto responsáveis pela aplicação de políticas públicas e, 

por isso, detentoras de funções “quase-legislativas” e “quase-jurisidicionais”. 

Este fenómeno expande-se até à realidade brasileira. No Brasil, vamos assistir 

a uma metamorfose do Direito Administrativo, fruto da influência norte-americana. No 

entanto, ainda que influenciado, ele sofre diferenças, sobretudo, ao nível do objeto, uma 

vez que enquanto no direito norte-americano o direito administrativo se centra, 

essencialmente, em matérias relacionadas com as agências administrativas, no Brasil 

o seu âmbito é mais amplo, compreendendo um conjunto de normas que dizem respeito 

à relação entre a Administração e os administrados, à competência no exercício de 

                                                 
1  N.º1 do Parágrafo 551 do Subcapítulo II do Capítulo V do United States Code: 1) “agency” 
means each authority of the Government of the United States, whether or not it is within or subject 
to review by another agency”. 
 



Rita Ribeiro de Barros 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

136 

 

funções públicas e instituição dos órgãos que as executam ou, ainda, à capacidade das 

pessoas administrativas. Há no ordenamento jurídico brasileiro uma profusão de 

agências reguladoras, verificável em todos os níveis da federação: federal2, estadual3 e 

municipal4. Estes organismos revestem também aqui a maior importância, ou não 

significassem eles a fixação de um tipo jurídico próprio, que está muito para além da 

nomenclatura adotada e que tem como consequência a investidura de poderes e 

deveres próprios, enquanto manifestação da sua independência, bem como a 

possibilidade de emanação de normas regulamentares e de decisão de questões 

controversas colocadas à sua apreciação. 

Estes organismos que escapam à tutela5 e superintendência6 governamental 

atravessam o Atlântico e alastram-se pelo continente europeu.  

Exigia-se na Europa uma administração separada, ativa e proactiva. Pretendia-

se uma harmonização do modelo social europeu com uma economia livre e competitiva. 

Repudiavam-se os modelos burocráticos de organização, centrados em procedimentos 

formalistas, a asfixia do controlo ministerial. Propugnava-se a flexibilidade e a autonomia 

funcional, defendia-se a pluralidade de sujeitos e a ausência de subordinação 

hierárquica, garantes da maleabilidade essencial para se enfrentar as oscilações de um 

sistema económico-financeiro e social, cada vez mais exigente. Incrementam-se os 

processos de globalização, marcados pela entrada no cenário jurídico internacional de 

atores como as organizações internacionais, com as suas imposições normativas, 

substanciais e procedimentais que implicam uma sujeição dos ordenamentos jurídicos 

nacionais a Convenções Internacionais, e no nosso caso mais intensamente, na 

obediência aos Tratados instituidores da União Europeia e ao direito derivado, emanado 

das respetivas instituições, enquanto manifestação do princípio do primado.  

                                                 
2 Vg. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (Lei 9.782/1999); Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS (Lei 9.961/2000).  
3 Vg. Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e 
Comunicações da Bahia – AGERBA – (Lei Estadual 7.314/1998); Agência Estadual de 
Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul – AGERBS (Lei Estadual 
10.931/1997). 
4 Vg. Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Saneamento de Cachoeiro do Itapemirim 
– ES – AGERSA (Lei Municipal 4.798/1999). 
5 Corresponde ao “conjunto de poderes de intervenção de uma pessoa coletiva pública na gestão 
de outra pessoa coletiva pública, a fim de assegurar a legalidade ou o mérito da sua atuação”, 
ISABEL CELESTE M. FONSECA, Direito da Organização Administrativa – Roteiro Prático, 
Lisboa: Edições Almedina, 2012, p. 102. 
6 Corresponde ao “poder conferido ao Estado, ou a outra pessoa coletiva de fins múltiplos (como 
sejam uma autarquia ou uma região autónoma), de definir os objetivos e guiar a atuação das 
pessoas coletivas públicas de fins singulares colocadas por lei na sua dependência” IDEM, 
Ibidem, p. 102. 
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Numa era de internacionalização, cada vez mais se abre espaço para a 

imiscuição da economia no campo jurídico, criando-se o ambiente propício à 

transposição de critérios, categorias e classificações económicas para a realidade 

jurídica, diluindo-se as barreiras entre ambos, tornando-se fundamentais um ao outro. 

Adota-se uma perspetiva pragmática quanto aos resultados que passam a influir e a 

orientar a atividade administrativa. 

  Os princípios da proporcionalidade e da eficiência circunscrevem o espectro das 

soluções juridicamente possíveis a uma seara de realismo e de responsabilidade 

económica, intensificando-se a relação entre eficiência e especialização técnico-setorial 

crescente, assente numa nova interpretação do princípio da legalidade, já não entendido 

nas suas vestes formais, mas antes compreendido sob uma nova lógica, finalística e 

material.  

Aí fixam-se primeiramente na Grã-Bretanha onde se assiste a um boom a partir 

da década de oitenta do século passado, fruto de movimentos de liberalização e 

privatização da economia que não exigiam um Estado prestador direto das “utilities”, 

mas antes um Estado que funcionasse como regulador intermediário das “regulatory 

agencies”. 

Manifestava-se a necessidade de dar uma resposta eficiente a fenómenos 

sociais, de cariz mais técnico, sem conexão direta com a organização e funcionamento 

do Estado, surgindo estes órgãos reguladores como garantes do acesso equitativo dos 

diversos operadores às redes, assegurando a concorrência e preservando os interesses 

dos consumidores. 

A par do ordenamento jurídico britânico, encontramos no francês uma segunda 

fonte destas figuras na Europa. Aí assumem contornos ligeiramente distintos, pelo facto 

de o seu aparecimento estar relacionado com a defesa e garantia de certas liberdades. 

Surgem as autorités administratives indépendantes7 que, apesar do seu caráter 

híbrido, apresentam em comum o facto de serem titulares de poderes de aprovação de 

regulamentos e de atos administrativos, além de poderes sancionatórios e de 

                                                 
7 Expressão criada por HERBERT MAISL, no âmbito de parecer solicitado pelo Senado no 
decurso do procedimento legislativo tendente à aprovação do diploma que veio a consagrar a 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libèrtes. O autor afirmou tratar-se de uma 
autoridade simultaneamente administrativa, porque dotada de poder regulamentar, e 
independente, porque embora inserida no âmbito do Estado, não está sujeita a poder hierárquico 
nem tutelar. Todavia, esta expressão apenas viria a obter consagração legislativa em quatro 
diplomas. Para mais cfr. HERBERT MAISL, Les autorités administratives indépendantes: 
protection des libertes ou régulation sociale? in C. COLLIARD; G. TIMSIT, Les autorités 
administratives independantes, Col. "Les Voies du Droit", Paris, 1988, p. 75. 
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arbitragem. Detêm, igualmente, funções de natureza administrativa e são 

independentes, não se encontrando sujeitas a vínculos hierárquicos ou tutelares. 

Encontramos um outro nicho destas figuras no ordenamento jurídico alemão. 

Nele é paradigmático o Bundesbank, banco federal, que ganhou autonomia e 

independência em relação à administração governamental, não estando os seus 

membros sujeitos a diretivas ou ordens do Governo, nem sob o controlo do Ministro das 

Finanças. Este acaba por ser um exemplo seguido pela União Europeia, influenciando 

a sua abordagem a política monetária europeia e o Banco Central Europeu, 

estabelecendo-se a independência dos Bancos Centrais Europeus.  

 Baseados nestes ordenamentos jurídicos, muitos foram os outros que, 

seguindo-os como modelos, adotaram as mesmas soluções, apresentando todos eles 

organismos reguladores em setores económicos cruciais, como a concorrência, 

telecomunicações e antigos setores públicos (água, saneamento, eletricidade, 

transportes). 

Surgem figuras de estrutura colegial, gozando de autonomia ao nível da sua 

estrutura, apenas limitada pontualmente pelos diplomas instituidores, desempenhando 

funções de regulação. São independentes, tal como nos anteriores ordenamentos 

jurídicos, graças a uma opção do legislador ordinário, legitimada pelo princípio de 

objetividade da atuação da Administração Pública na prossecução de interesses gerais. 

A necessidade de garantir a neutralidade da Administração e a estabilidade das 

instituições, assegurando-se a imparcialidade, lógica e coerência da decisão, são 

apenas meios para conferir objetividade a um procedimento administrativo que se 

pretende independente. 

Não existindo um modelo único, mas antes vários modelos, vários tipos e vários 

regimes, conseguimos detetar um denominador comum. São organismos públicos, 

dotados de existência jurídico-administrativa própria e de separação e autonomia 

orgânica de natureza administrativa, por se encontrarem inseridos na Administração e 

todos eles exercerem, em maior ou menor medida, funções de natureza administrativa 

e independentes, fugindo àquilo que é a arquitetura tradicional da Administração 

Pública. 

No continente europeu, ao contrário do sistema anglo-saxónico, conseguimos 

com relativa facilidade distinguir duas espécies de entidades administrativas de acordo 
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com a missão que exercem8: autoridades com funções de regulação da economia do 

mercado e aquelas incumbidas da proteção dos direitos fundamentais com influências 

variadas. Enquanto as primeiras sofreram uma forte influência norte-americana, as 

segundas são afetadas pela figura do Ombudsman9, duas realidades que se encontram 

nos “antípodas de um leque de instituições que foram assumindo lugar na organização 

político-administrativa dos Estados democráticos”10.    

O impacto que estas vieram a ter num sistema político-constitucional como 

aquele que se encontra no velho continente, difere em muito do anglo-saxónico pelo 

facto de não lhes ser feita qualquer referência nos textos constitucionais. Surgem 

problemas de compatibilidade com os princípios constitucionais estruturantes, princípios 

democrático e da separação de poderes, ora porque os seus titulares não são 

legitimados pelo voto dos cidadãos, ora porque colocam em causa o equilíbrio 

constitucional dada a habitual concentração de competências subsumíveis a diferentes 

funções do Estado na mesma instituição, o que pode “originar uma situação de exercício 

do poder sem o controlo do correlativo e necessário contrapoder.”11  O princípio da 

separação de poderes assombra estas ilhas administrativas, enquanto titulares de 

poderes de determinação de injunções e de aplicação de sanções que podem ser de 

cariz patrimonial ou privativo de direitos. 

As constantes alterações nas relações entre Estado e sociedade, com um 

Estado intervencionista a revelar-se cada vez mais neutro e com uma Administração 

cada vez mais longe de se reduzir à estrita execução da lei, cria o ambiente propício a 

reformas estruturais e consequente aparecimento de entidades independentes. 

No entanto, a transposição “pura e dura” da Regulation12 para o sistema romano-

germânico não se apresenta viável. O caráter fragmentário do Direito Administrativo 

                                                 
8 Acompanhamos CATHERINE TEITGEN-COLLY, Les autorités admiistratives indépendantes: 
Histoire d’une instituition, in C. COLLARD e G.TIMSIT, Les autorités administratives 
indépendantes, Col. "Les Voies du Droit", Paris, 1988, p. 36.  
9 De origem sueca, não se trata de uma autoridade no sentido jurídico do termo, uma vez que 
não aprova decisões vinculativas. Aas suas ligações orgânicas reportam-se preferencialmente 
ao Parlamento e não à Administração Pública em sentido subjetivo, não exercendo funções de 
administração ativa. Trata-se de um órgão cuja ratio de criação se justifica pela à necessidade 
de vigilância do cumprimento da ordem jurídica pela Administração pública civil e militar com o 
objetivo último de assegurar a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. 
10 JOSÉ LUCAS CARDOSO, As Autoridades Administrativas Independentes e Constituição, 
Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p.190. 
11 IDEM, Ibidem, p.195. 
12 “[A] regulação (…), visa tratar as falhas e as ineficiências do mercado e disciplinar as atividades 
privadas suscetíveis de ameaçar o funcionamento da economia e de setores em que 
predominam interesses públicos fundamentais, como sejam o da banca, seguros, mercado de 
ações, sendo certo que também se estende aos domínios ambiental, assistência social e 
sanitário. ISABEL CELESTE M. FONSECA, O Direito de Organização…, op. cit., p. 44. 
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norte-americano, ainda que com uniformidade de conceitos gerais e construção de uma 

teoria geral, não permite a definição de um sistema nos mesmos moldes que o 

continental. A natureza do common law aliada a um liberalismo original que entende o 

mercado como instituição natural da sociedade e como realidade normativa, contrapõe-

se a um conjunto de ordenamentos jurídicos europeus alicerçados num Direito 

Administrativo fortemente centrado no ato administrativo. 

Em ordenamentos europeus como o italiano (autorità indipendenti), o espanhol 

(administraciones independientes) e o português (entidades administrativas 

independentes13), a experiência de entidades reguladoras é ainda recente e, sobretudo, 

de ascendência francesa. Aparecem como resposta à necessidade de neutralizar certos 

setores de intervenção pública considerados sensíveis de regulação económica assim 

como de garantia dos direitos fundamentais. Deste modo, encontramos na sua 

paisagem jurídica figuras semelhantes, igualmente dotadas de independência orgânica 

e funcional e padecendo dos mesmos males: falta de previsão constitucional14, 

adensando a sua fragilidade, debilidade dos princípios democrático e da separação de 

poderes, com as entidades a concentrarem em si, além do poder administrativo, poderes 

(para)legislativos e (para)jurisdicionais, ainda que dentro de determinados limites, e o 

brando controlo exercido pelos órgãos de soberania, traduzido num controlo a posteriori, 

feito pelos tribunais sobre os atos por si praticados. Judicial review que enfrenta, 

outrossim, problemas, dada a autodeterminação e discricionariedade normativa e 

administrativa de que estas figuras dispõem. 

Coloca-se o problema da responsabilidade governamental da Administração 

Pública pelo facto de determinadas entidades não responderem perante o executivo que 

sobre elas não tem qualquer poder de direção, nem de instrução, não se lhe podendo 

ser exigida responsabilidade parlamentar pela atividade por elas levada a cabo, o que 

faz com que os sistemas de governo parlamentar as encarem de modo bastante 

                                                 
13 “[I]mporta dar conta de que a doutrina, como não adota uma posição uniforme quanto à 
classificação destas entidades e ao lugar que ocupam na organização administrativa, varia 
quanto ao elenco de entidades que fazem parte da Administração Independente. Assim há 
autores que integram na Administração Indireta do Estado as autoridades administrativas 
reguladoras, que se caracterizam por serem administrações indiretas com um plus de autonomia. 
Por exemplo: (…) ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos), a CMVM (Comissão 
de Mercado de Valores Mobiliários), incluindo também certos Institutos Públicos com funções 
reguladoras como sejam o INTF, I.P. (Instituto Nacional do Transporte Ferroviário) (…). Estas 
entidades estão sujeitas ao respetivo regime jurídico decorrente do diploma que as criou.”, 
ISABEL CELESTE M. FONSECA, Direito da Organização… op. cit., p. 171. Neste seguimento 
cfr. FERNANDA MAÇÃS, “O Controlo Jurisdicional das Autoridades Reguladoras 
Independentes”, Cadernos de Justiça Administrativa (CJA), n.º 58, 2006, p. 21. 
14 Salvaguardando-se os exemplos, alemão e português. 
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receoso, identificando uma falha naquilo que é o princípio eletivo que caracteriza os 

Estados de Direito Democráticos e surjam dificuldades relacionadas com a sua 

legitimação. 

Suscitam, ainda, questões conexionadas com o perigo de influência já não 

estadual, por parte dos interesses privados, dada a sua pequena área de intervenção, 

colocando em causa a sua isenção, agravada pela inexistência de mecanismos de 

controlo interno e externo e de garantias de independência como, por exemplo, a 

previsão de incompatibilidades. 

A realidade portuguesa assume alguns contornos que a particularizam e a 

distinguem das restantes. Aqui, as entidades administrativas independentes têm sofrido 

um progressivo enquadramento que lhes confere um determinado grau de inovação e 

desenvolvimento: previsão constitucional no art. 267.º, n.º 3 da CRP, no Capítulo 

respeitante à Administração Pública. 

Aquando da revisão constitucional de 1977, o legislador, procurando apaziguar 

o alarme em torno de tais figuras, enquanto inflexão da regra básica de submissão da 

Administração ao poder executivo, atribuiu-lhes enquadramento constitucional, além de 

prever a criação de entidades determinadas: entidade administrativa para a proteção de 

dados pessoais (art. 35.º, n.º 2 da CRP) e a Alta Autoridade para a Comunicação Social 

(art. 39.º da CRP), definindo a sua composição e respetivas competências. 

Este preceito emerge com o intuito de pôr termo às dúvidas sobre a sua legitimidade 

constitucional, nomeadamente em relação à amplitude dos seus poderes que vão desde 

a regulação ao sancionatório, o que coloca em causa a sua juridicidade e 

democraticidade, uma vez que assumem um grau de importância cada vez maior15: (i) 

asseguram a regulação de setores sensíveis ou estratégicos cuja atividade se 

desenvolve num ambiente de liberdade e concorrência; (ii) protegem os direitos dos 

cidadãos ― nas suas modernas refrações de direito à boa administração, à 

transparência e à informação. 

O ordenamento jurídico português goza ainda de uma outra peculiaridade: a 

existência de uma Lei-quadro referente a estas entidades, a muito recente Lei n.º 

67/2013, de 28 de agosto de 201316. 

                                                 
15 J.J GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA, Constituição da República Anotada, Coimbra: 
Coimbra Editora, 2007, vol. II, p.809. 
16 Disponível no portal informático do Parlamento Português: 
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37580 
[Consult. 21.02.2015] 
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Com esta Lei-quadro pretendia-se, dada a atual conjuntura económica, adequar os 

meios e regras aplicáveis às Entidades Públicas. Todavia, analisando-a, constatamos 

que nela nem se procede à sua definição inequívoca17, nem se encontra rigor na forma 

como são denominadas, além da previsão de meios de controlo que são facilmente 

liminarmente afastados face à previsão de condições “especiais” ou à existência de 

lacunas convenientes a lobbys e interesses políticos18.  

Porém, ainda que dotada de falhas, como a fuga à abstração necessária que se 

pretende de uma Lei-quadro, aproximando-se, nesta medida, mais da figura do Estatuto, 

tal é o esmiuçar de pormenores19, representa um esforço e uma primeira resposta a esta 

realidade. Uma primeira tentativa de criação de um mecanismo uniforme no seio de 

regimes tão dispersos. E sublinhe-se, qualquer tentativa de controlo que surja no âmbito 

desta temática será de louvar.  

Não devemos esperar de uma Lei-quadro um diploma normativo tão detalhado20, 

até porque neste contexto se exigem flexibilidade e independência imprescindíveis à 

realização e satisfação eficaz e eficiente das necessidades criadas.    

Fazemos aqui a ponte para o plano europeu. É que, apesar de naturalmente 

diferenciado, este fenómeno eclodiu na então Comunidade Europeia, entrando em 

curso uma redefinição do modelo de organização interna das instituições comunitárias, 

discutindo-se a necessidade de criação de organismos independentes com missões e 

competências conexas com as finalidades da União e debatendo-se acerca do 

enquadramento a atribuir, se americano, se romano-germânico, ou seja, se de completa 

independência, se de relativa dependência face ao poder executivo. 

Seria de prever que, já existindo uma experiência estadual, a Comunidade 

conseguiria ou saberia receber com maior cortesia estas figuras no seu universo. 

Contudo, não foi o que se veio a verificar. Todos os sintomas víricos verificados nos 

ordenamentos jurídicos estaduais continuaram a ser sentidos numa União que parece 

não demonstrar interesse em encontrar receita para tal maleita. 

Desde o seu surgimento que a União se socorreu dos mecanismos de Administração 

direta e indireta para tratamento de questões específicas. Contudo, se até à década 

setenta do século passado tal passava por um recurso às entidades dos próprios 

                                                 
17 Cfr. art. 3.º, n.º 1 da Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto. 
18 Cfr. art. 1.º, n. º2 da Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto. 
19 Cfr. art. 2.º n.º 1 e n.º 3 da Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto de 2013. 
20 “Como é próprio de uma Lei-quadro, o nível de densificação dos preceitos propostos tem de 
manter-se dentro de um nível adequado, deixando para os estatutos de cada entidade a 
necessária liberdade de conformação, de acordo, com as especificidades de cada uma”, VITAL 
MOREIRA; FERNANDA MAÇAS, Autoridades Reguladoras Independentes – Estudo e Projeto 
de Lei-Quadro, Centro de Estudos de Direito Público da Regulação (CEDIPRE), FDUC, Coimbra: 
Coimbra Editora, 2003, p. 264. 
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Estados-Membros, a partir dos anos noventa, a União começou a optar por uma nova 

estratégia. Fruto das maiores competências que ia adquirindo, em matérias cada vez 

mais diversas, a União começou a valer-se de um conjunto de organismos que foi 

criando e que, quer em contacto com as instituições, quer em contacto com os Estados-

Membros, lhe permitiam dar respostas mais eficazes e eficientes aos problemas, cada 

vez mais específicos, que lhe iam surgindo.  

A União adere ao fenómeno da agencificação, já adotada a nível estadual, sob 

outras denominações, atribuindo um novo alcance ao conjunto de mecanismos legais, 

regras, princípios, interpretações institucionais e práticas, assegurando, 

concomitantemente, o cumprimento de padrões de transparência, legalidade, 

legitimidade, accountability, participação social e possibilidade de sindicabilidade 

contenciosa da sua atividade, reforçando-se as competências e o poder regulatório da 

União.  

Surge um conjunto de agências responsáveis pela regulação de setores, mas cuja 

evolução não é regular, marcada por discrepâncias entre agências, quer do prisma da 

sua composição à qualidade e quantidade de funções exercidas. Permanece a 

dispersão, a falta de uniformidade e a promessa de que num futuro inatingível os 

Tratados irão prevê-las e enquadrá-las. Os poderes aumentam e a sua atuação assume 

um caráter mais assertivo, mais decisório, vinculando Estados-Membros e indivíduos. 

Diminuem as garantias, com o Tribunal de Justiça da União Europeia a restringir a 

sindicabilidade de decisões por elas tomadas. Aumentam as críticas, assim como a 

desconfiança. Simultaneamente celebram-se os feitos conseguidos. Altera-se o eixo 

das relações institucionais, consolida-se o controlo, mas exige-se sempre mais: mais 

segurança jurídica, mais intervenção, mais accountibility. 

As agências nasceram como tentativa de atenuação do marasmo burocrático em 

que se encontrava a União, submergida numa crise política que exigia soluções céleres 

e eficazes. No entanto, se no início se mostraram como figuras heroicas, baseadas 

naquelas que se tinham apresentado tão perfeitas a nível estadual, rapidamente 

mergulharam numa opacidade que apesar das constantes revisões de Tratados não 

tem sido devidamente atenuada. 

Com efeito, ob inicium, pelo seu saber técnico e especializado, as agências 

apresentaram-se como a solução, à primeira vista, mais adequada porque imunes a 

influências políticas e capazes, por isso, de um tratamento o mais rigoroso possível das 

temáticas sob a sua alçada. No entanto, se o surgimento foi a medo, a partir de 1990 e 

sobretudo na entrada do século XXI, assistiu-se a uma proliferação destas figuras, sem 

que lhes estivesse previsto qualquer enquadramento que permitisse a compreensão do 
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seu funcionamento, apesar de capazes de praticar atos jurídicos, suscetíveis da sua 

vinculação. 

Não existem dúvidas quanto à importância das agências europeias. Responsáveis 

por uma mudança nas relações entre instituições e entre os Estados-Membros com 

aquelas, redefiniram o modelo e organização administrativa da União. Constata-se, 

porém, que, revisão após revisão, os Tratados nada esclarecem acerca destes 

organismos, não consagrando de forma expressa a possibilidade da sua criação. Apesar 

disso, as agências proliferam no panorama europeu, intervindo em setores específicos, 

libertando a Comissão para o exercício das suas funções de cariz mais político.  

No quadro institucional europeu, conseguimos encontrar dois tipos genéricos de 

agências: executivas e regulatórias, ainda que dentro destas, muitas outras 

classificações possam ser encontradas, graças a um labor doutrinário que se tem 

preocupado em esmiuçar esta espécie. Essa dispersão demonstra a falta de 

uniformidade desta realidade fundamental no exercício das diversas competências da 

União, mormente da sua função administrativa. Dedicam-se a missões e tarefas 

específicas, que de outro modo seriam ou deficientemente realizadas ou atolariam a 

União, desse modo incapaz de dar respostas eficazes aos problemas. Contudo, se para 

as agências executivas já existe uma base jurídica, o Regulamento (CE) 58/2003 do 

Conselho, de 19 de Dezembro de 2002, que estabelece o seu regime jurídico, regras de 

organização e funcionamento, estrutura, regime de controlo financeiro e administrativo, 

além de regras que permitem o recurso por parte de terceiros de uma decisão que lhes 

causou algum tipo de dano, o mesmo não sucede com as agências de regulação. É a 

tipologia de agências que mais se aproxima das entidades administrativas 

independentes que conhecemos da realidade estadual, mas a sua transposição para o 

contexto europeu tem enfrentado obstáculos de índole estrutural e organizativa que 

colocam em causa a legitimidade da sua criação e consequente ação desenvolvida, 

bem como levantam a questão da sua adequação a políticas para as quais são criadas. 

Perante este cenário, a solução, para nós mais óbvia, passaria pela previsão no 

Tratado de Lisboa de uma disposição que previsse a existência destes organismos no 

seio do quadro institucional europeu, com as consequências que daí adviriam: 

existência de uma regra legitimadora da possibilidade de criação das agências 

europeias.   

Ainda que a Comissão tenha desenvolvido esforços nesse sentido, e que tanto o 

Conselho como o Parlamento Europeu se tenham mostrado recetivos à ideia de 

enquadramento para as agências de regulação, certo é que a Declaração Conjunta do 

Parlamento Europeu, do Conselho da União Europeia e da Comissão Europeia e da 
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abordagem comum constante do respetivo Anexo sobre as agências descentralizadas, 

ainda que em vigor e subscrito por estas instituições que se comprometem a respeitá-

lo e a ter em conta no âmbito de todas as decisões futuras sobre as agências 

reguladoras da União Europeia na sequência de uma análise caso a caso, não assume 

força vinculativa.  

Os problemas mantêm-se. Os estudos constantes da Comissão, responsável pela 

elaboração anual de um Relatório sobre a evolução das agências, não se mostram 

suficientes para atenuar os problemas em que elas estão envolvidas. As críticas à 

legitimidade e à accountability necessitam de uma resolução que passe pelo equilíbrio 

entre a utilidade das suas funções e os limites que têm que ser respeitados na sua 

execução. Para tal, é necessária a construção de uma base sólida que preveja: modo 

de criação, definição clara de poderes, funções e modos de atuação de acordo com 

critérios de transparência que permitam um maior e melhor controlo sobre a sua 

atuação, para além de regras específicas relativas ao seu financiamento, orçamento, 

supervisão e gestão. 

A elaboração de um enquadramento jurídico-institucional seria fundamental para 

lhes garantir a legitimidade, assim como para diminuir a sua opacidade, além de garantir 

condições para que as agências possam funcionar da forma mais eficaz possível, 

prosseguindo esforços no sentido de racionalizar as suas atividades e aumentar o seu 

desempenho graças à implementação dos princípios fundamentais europeus que fazem 

parte do seu mandato. 

O enquadramento destas agências garantiria maior segurança jurídica aos 

particulares quando pretendessem recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia. 

O déficit de legitimidade decorrente da inexistência de um framework aproveita à 

discricionariedade das agências e torna difícil a sindicabilidade contenciosa da sua 

atuação, dificultada pela existência de um regime jurídico de cariz recomendatório sem 

caracterização de cada medida e respetivos efeitos, que contribui para o fenómeno de 

deferência judicial que tem como consequência o facto de a Comissão poder vir a ficar 

“enredada em verdadeiros poderes discricionários (implícitos e latentes) de órgão micro-

prudencial”21, além de causar uma precarização do controlo judicial. 

Estamos perante figuras que não só concorrem para o desenvolvimento da 

tecnocracia europeia, como também desafiam princípios em que se ancora a União: 

equilíbrio institucional, subsidiariedade ou proporcionalidade com as atividades que 

desenvolvem, ao ingerirem nas competências dos Estados-Membros. 

                                                 
21 LUÍS GUILHERME CATARINO, “O Direito Administrativo Global na Regulação Financeira 
Europeia: Alguns Problemas”, Revista do Ministério Público, 131. Julho-Setembro 2012. Ano 
33, p.139. 



Rita Ribeiro de Barros 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

146 

 

Tudo isto, alicerçado na problemática da aferição da sua responsabilidade, com os 

particulares a encontrarem constantemente obstáculos à impugnação de uma decisão 

de uma agência que os lese, revela a pertinência do estudo do tema, de perceber a sua 

génese e evolução. 

As agências apareceram para ficar e a sua acutilância no tratamento das tarefas de 

que estão incumbidas é necessária, mas exige-se o básico, um enquadramento, nos 

termos do qual gravite toda a sua existência e seja conferida legitimidade à sua 

atividade. 
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CAPÍTULO IX 
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ASPECTOS PROCESSUAIS NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Felipe Soares Torres 
Universidade de Coimbra - Portugal 

 
Graciliano de Souza Cintra 

Faculdade Estácio de Sá, Recife 
 

INTRODUÇÃO 

 

   A síndrome de alienação parental (SAP), também conhecida pela sigla em inglês PAS, 

foi mencionada pela primeira vez pelo psiquiatra norte-americano Richard Gardner no ano de 

1985. Tal síndrome é uma forma de programar crianças e adolescentes, em situação de 

disputa judicial, para que rejeitem a convivência com um dos pais, apegando-se somente ao 

outro. 

  Gardner observou que esse processo de programação era articulado deliberadamente 

por um dos genitores motivado por ciúme, raiva ou vingança, e objetivava separar os filhos do 

ex-consorte.  

  Contemporânea às pesquisas de Gardner, a Carta Magna de 1988 passou a consagrar 

o compromisso do Brasil com a Doutrina da Proteção Integral, assegurando às crianças e aos 

adolescentes a condição de sujeitos de direitos, de pessoas em fase especial de 

desenvolvimento com direito a uma proteção absoluta e prioritária (Art. 227, CR/88). 

  Essa garantia constitucional deu azo à instituição, entre outros diplomas jurídicos, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) e da Lei 12.318/2010. Legislações 

protecionistas – em um bom sentido - que consagram, entre outros aspectos, o princípio do 

superior interesse das crianças e a vedação a alienação parental.  

  O fenômeno da alienação parental, que começou a ser estudado no âmbito da 

psicologia, é facilmente entendido, porém dificilmente categorizado, porque tem a ver não com 

a ideia técnica do Direito de “enquadramento de uma pessoa em uma conduta”, mas com a 

ideia de atitude (in)consciente que somente em determinados graus é que representa 

prejuízos suficientes para ensejar uma resposta jurídica. 
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 Tendo como pano de fundo esta realidade, a presente pesquisa busca compreender 

os contornos da alienação parental, apreender o significado das violações jurídicas que ela 

acarreta, alinhando esta perspectiva com os avanços processuais hodiernos na concretização 

da proteção do menor. 

 

1. BREVE VISÃO DO PAPEL DA CRIANÇA NA FAMILIAR CONTEMPORÂNEA 

 

   O universo das relações familiares vem se modificando. Com o passar dos anos, a 

proteção da família como centro de produção e reprodução de valores culturais, éticos, 

religiosos, políticos e econômicos reduziu o seu monopólio, dando lugar à proteção jurídica 

da família como espaço de socialização dos filhos e de promoção da dignidade de seus 

membros (OLIVEIRA, 2008, p.64).  

 A família hodierna vem perdendo os seus papéis tradicionais, tornando-se a pequena 

família ou família celular, tendo as suas modificações estimulado o surgimento de funções 

essenciais, como por exemplo, a inserção social dos filhos. Porém, a nova família não deve 

ser reconhecida só pelas funções atuais que desempenha, mas também pela nova estrutura 

que promove esse mesmo desempenho. Com efeito, esta não se assenta mais numa base 

patriarcal, hierárquica, em que predomina a sujeição paterna. A família atual baseia-se numa 

estrutura igualitária e democrática, possuindo como principais pilares a igualdade, o respeito, 

a solidariedade, a afetividade e a busca pela felicidade pessoal entre os seus membros. 

 Imersa nesta cadeia de mudanças, a criança passa a assumir o estatuto jurídico de 

filho, sujeito da relação jurídica da filiação, sendo perspectivada não como um mero sujeito 

passivo, objeto das decisões de outrem, sem qualquer capacidade para influenciar na 

condução de sua vida, mas sim como titular de direitos fundamentais inerentes a sua condição 

de ser humano em desenvolvimento. 

 Para que tal condição seja concretizada e garantida em sua plenitude, o menor deve 

ser protegido de todas as circunstâncias que possam prejudicar o seu desenvolvimento 

salutar. Estes fatores podem ser externos (para além das fronteiras familiares) e até mesmo 

internos. Quando a ameaça é interna, pode-se estar diante da figura da alienação parental.   

 

2. A NOVA FAMÍLIA E A ALIENAÇÃO PARENTAL 
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   Não que a família tradicional seja um instituto em completa extinção, mas a vida 

moderna e dinâmica vem trazendo algumas mudanças de paradigmas. Hoje é natural 

observar os pais sendo demandados para auxiliar nas tarefas domésticas; as mães 

ingressarem no mercado de trabalho e contribuírem de forma essencial para o sustento do 

lar. Assim, pode-se afiançar que quando o assunto é família, a tendência é que os sujeitos se 

misturem e os poderes/deveres se dividam.   

  Além disso, afastando-se de uma visão religiosa, as sociedades conjugais deixaram 

de ser “para sempre” e as famílias passaram a ser “reconstituídas” por meio de novos 

casamentos ou uniões estáveis. Na dissolução das uniões os homens passaram a desejar a 

convivência com os filhos, deixando as mães de serem as únicas beneficiadas na “partilha” 

das crianças (WAQUIM, 2014, p.2).  

 Toda essa evolução é recente. É inegável que valores culturais seculares ainda 

influenciam a sociedade. Assim, é de certo modo natural que alguma das partes não se sinta 

confortável em situações específicas e que o Poder Judiciário venha ser acionado para dirimir 

conflitos na seara familiar.    

  Um dos conflitos observados nessa quebra da separação tradicional de papéis tem 

sido a manipulação dos filhos para se aproximarem mais de um dos genitores e repelirem o 

outro, situação diagnosticada pelo psiquiatra Richard Gardner como Síndrome da Alienação 

Parental (GARDNER, 2002, p.2). 

  Na Síndrome da Alienação Parental o genitor alienador, motivado na maioria das 

vezes pela frustração do fim do relacionamento, pelo ciúme do novo relacionamento do ex ou 

ainda como vingança pela perda do padrão de vida em virtude da separação, inicia uma 

campanha de difamação com o objetivo de desqualificar o genitor alienado perante o seu filho.  

  Raquel Pacheco Ribeiro de Souza (2008, p. 7) enfatiza que na situação de Alienação 

Parental os filhos são penalizados pela imaturidade dos pais. Com efeito, em diversas 

situações estes não sabem separar a morte conjugal da vida parental, atrelando o modo de 

viver dos filhos ao tipo de relação que eles, pais, conseguirão estabelecer entre si, após a 

ruptura da vida conjugal. 

  Quanto mais tenra a idade das crianças expostas à Síndrome da Alienação Parental, 

maiores são as chances de que a manipulação seja por elas absorvida, que passem a 

reproduzir em seu discurso as opiniões do alienador, tornando difícil, com o decurso do tempo, 

identificar até que ponto o discurso tem uma motivação concreta ou se foi mera ficção. 

   Neste aspecto, a síndrome tem clareza porque a maioria dos sintomas (se não todos) 

manifesta-se previsivelmente juntos, como um grupo. Dentro dessa ótica, Richard Gardner 
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(2002, p.3) consagra a Síndrome da Alienação Parental como sendo caracterizada por um 

conjunto de sintomas que aparecem na criança geralmente juntos, especialmente nos tipos 

moderado e severo. Esses sintomas incluem, entre outros: 

1. Uma campanha objetivando denegrir o genitor alienado. 

2. Racionalizações fracas, absurdas ou frívolas para a depreciação. 

3. Falta de ambivalência. 

4. O fenômeno do “pensador independente”. 

5. Apoio automático ao genitor alienador no conflito parental. 

6. Ausência de culpa sobre a crueldade a e/ou a exploração contra o genitor alienado. 

7. A presença de encenações ‘encomendadas’. 

8. Propagação da animosidade aos amigos e/ou à família extensa do genitor alienado. 

  Cumpre destacar que a Lei 12.318/2010 fez a escolha de tratar a alienação parental 

como um processo e não como uma síndrome, sendo este último termo ausente na redação 

legal. 

 

3. ALIENAÇÃO PARENTAL NO BRASIL 

   

  No Brasil, 25 anos após as primeiras publicações de GARNER sobre alienação 

parental, a Lei 12.318, de 26.08.2010, passou a tratar o tema, definindo-o como a interferência 

na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos 

genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou o adolescente sob sua autoridade, 

guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à 

manutenção de vínculos com este. 

  Embora menos frequente, a alienação parental, como prevê a lei, pode envolver não 

só os pais, mas também os avós ou as pessoas que tenham a criança sob sua autoridade, 

guarda ou vigilância. É possível, ainda, em casos mais graves, constatar a alienação parental 

bilateral dificultando sobremaneira a proteção dos filhos. 

  A mesma lei consagra algumas situações capazes de configurar a alienação parental. 
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São elas: realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da 

paternidade ou maternidade; dificultar o exercício da autoridade parental; dificultar contato de 

criança ou adolescente com genitor; dificultar o exercício do direito regulamentado de 

convivência familiar; omitir, deliberadamente, a genitor informações pessoais relevantes sobre 

a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço; apresentar 

falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar 

a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com 

avós. 

  Embora a separação e o divórcio atinjam afetivamente todos os membros das famílias, 

sabe-se que as pessoas possuem diferentes vulnerabilidades. A resiliência das crianças 

parece ter uma importância determinante, já que a grande maioria destas, apesar do 

significativo estresse vivenciado durante o divórcio dos pais, tende a ter uma boa relação com 

ambos os genitores (AZAMBUJA, TELLES, DAY, 2013 p. 83).  

  Suarez (2011, p. 637) assevera que alguns fatores como a quantidade de tempo 

passada com o alienador sem ver o progenitor alienado e a existência de um irmão que sirva 

de modelo de rechaço favorecem o desenvolvimento da síndrome. Além do que, confundir o 

interesse do adulto com o da criança materializa uma situação corriqueira nos conflitos que 

são levados às varas de família.  

  A alegação de alienação parental, em regra, vem acompanhada de pedido de 

suspensão de visitas ou mesmo de alteração de guarda, fatos que dizem respeito ao direito à 

convivência familiar da criança e do adolescente. Os fatos a serem analisados em demandas 

que discutem a guarda e as visitas nem sempre são de fácil percepção e constatação: exigem 

uma visão interdisciplinar e uma capacitação específica dos profissionais. Advogados, 

técnicos, promotores e procuradores de justiça, assim como os magistrados, devem estar 

cientes das múltiplas facetas que compõem as relações familiares (AZAMBUJA, TELLES, 

DAY, 2013 p. 83). 

  Necessita-se que os profissionais, além da habilidade legal para o exercício da 

profissão, sejam portadores de competência técnica específica para a função a ser 

desempenhada. Nenhum outro campo do Direito exige do jurista, do legislador, do advogado, 

do técnico, do magistrado e do membro do Ministério Público tamanha atenção e sensibilidade 

para perceber e compreender os sinais emitidos pelas partes.  

 

4. O PROCESSO DE ALIENAÇÃO PARENTAL  
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  Os avanços no campo da psicologia que permitiram uma melhor compreensão sobre 

a nova família, e em específico sobre a alienação parental, redundaram em inovações 

significativas no ordenamento jurídico, em especial na esfera processual. 

  Essas inovações ocorreram de forma paulatina, podendo ser observadas tanto no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) quanto na Lei 12.318/2010. Dentre tantas 

conquistas na proteção do menor, a primeira a ser enfatizada, por sua importância, é a 

constante no Art. 4º da Lei de Alienação Parental, que permite ao magistrado, ex officio, iniciar 

o processo para investigar possível prática de alienação parental, sendo clara exceção ao 

princípio da Inércia.   

  A Lei não só inovou na legitimação do magistrado para propor ação quando verificada 

a alienação parental, como também para determinar que esta ocorra em qualquer momento 

processual, sendo processada de forma incidente e passando o processo a tramitar de forma 

prioritária. 

  Caso não haja processo em tramite, poderá ser proposta ação autônoma, com o fim 

de apurar a alienação parental, demanda esta que tramitará também com prioridade. 

  O processo de alienação parental poderá ainda ser cumulado com outros pedidos, 

inclusive de indenização por danos morais, não sendo incomuns tais pleitos. Sérgio Cavalieri 

Filho (2007, p. 02), aduz que a responsabilidade é um dever jurídico sucedâneo de um dever 

originário que foi violado. Resta evidente que na prática de alienação parental há a violação 

de um dever jurídico, sendo devida a indenização. 

  Quanto à cumulação de pedidos, a jurisprudência brasileira caminha no sentido da 

possibilidade de cumulação de pedido de indenização por danos em ações de família. 

Inclusive, resta consolidado o entendimento que o juízo competente para apreciar o pleito 

indenizatório é o da vara de família. 

 

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. RECURSO CONTRA 
DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA UMA DAS 
VARAS DE FAMÍLIA PARA O JULGAMENTO DO FEITO. A ação de 
indenização por dano moral fundamentada em relação de família deve 
ser julgada pelo Juízo da Vara de Família. Entendimento 
jurisprudencial dominante. Agravo de Instrumento não provido. 
Unânime. (TJRS; AI 70021680194; Porto Alegre; Décima Câmara 
Cível; Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana; Julg. 08.11.07; 
disponível em http://www.tjrs.jus.br. Acesso em: 16. 07. 2014). 

 



Felipe Soares Torres e Graciliano de Souza Cintra 

153 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

 

Outro ponto a ser destacado é a adoção de medidas de urgência com o fim específico 

de garantir a preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente. Há casos 

em que se demonstra urgente cessar a alienação parental, para assegurar sua convivência 

com o genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, sendo necessário antes 

mesmo do encerramento do processo, uma intervenção judicial para garantir que se estanque 

a alienação. 

Para o deferimento de medidas de urgência no processo de alienação parental, seja 

o processo iniciado de ofício pelo magistrado ou a requerimento de parte interessada, sempre 

será necessária a ouvida do Ministério Público, que opinará com urgência no caso. 

 Trilhando o caminho das mudanças, dois pontos ainda merecem um enfoque mais 

atento: a audição do menor em juízo e as falsas memórias.  

 

4.1. AUDIÇÃO DA CRIANÇA ALIENADA 

 

  Um dos direitos fundamentais conferido à criança no ordenamento jurídico brasileiro é 

o direito de exprimir livremente a sua opinião sobre questões do seu interesse. Seguindo o 

que estabelece a Convenção Sobre os Direitos da Criança de 1989 (aprovada pelo Congresso 

brasileiro em 1990) e o ECA (Lei 8.069/90), a criança deve ser ouvida, sendo o direito à 

palavra uma forma legítima de expressar e de desenvolver a sua autonomia. 

 A participação da criança nas decisões que lhe dizem respeito encontra-se relacionada 

à já mencionada mudança da estrutura familiar patriarcal, hierarquizada e autoritária para uma 

família participativa, democrática e baseada em deveres de respeito, auxílio e assistência 

recíprocos entre pais e filhos.  

 Para que se possa falar da verdadeira relevância da opinião e da vontade da criança, 

tem-se que pensar no menor em razão da sua idade e maturidade, sendo a sua participação 

compreendida como uma manifestação de conhecimento e a sua vontade como uma 

exteriorização de um querer consciente e livre (HERNÁNDEZ, 2007, p. 150). 

 O Art. 12 da Convenção de 1989 confere à criança o direito de participar nas decisões 

que a afetam na família e na sociedade em geral, estabelecendo um modelo de vida 

democrático. 

 Nesse sentido, a criança deve ser ouvida em qualquer processo judicial ou 

administrativo que lhe diga respeito, sendo a referida audição um método eficaz de fomentar 

a participação do menor no processo de tomada de decisão familiar.  
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 Ouvir a criança, escutá-la com interesse real, direta ou indiretamente, por vezes não é 

uma tarefa fácil. Cabe ao ouvinte a importante missão de aferir os sentimentos, as percepções 

da realidade e os desejos da criança. Todos estes dados estabelecem um papel muito 

importante na exata formação de um juízo de convicção por parte do julgador sobre a 

existência ou não da alienação parental. 

 Neste momento, importa afirmar que ouvir o menor vítima da alienação parental não é 

simplesmente tomar nota das suas declarações. A audição da criança não deve ser vista como 

o interrogatório de uma testemunha. A criança necessita de um “espaço para falar”, um local 

de confiança em que possa expressar as suas vivências. A audição do menor pressupõe, 

nomeadamente, um estudo prévio por parte do julgador da situação conflituosa existente. Este 

conhecimento ajudará a “descodificar o verdadeiro significado de suas palavras”.  

 A doutrina encontra-se dividida com relação à audição da criança. Alguns autores 

posicionam-se no sentido de que a audição do menor pelo juiz pode revelar-se prejudicial ao 

seu posterior desenvolvimento, possuindo, inclusive, a criança o direito de se afastar do 

processo e de não ser pressionada a emitir a sua opinião (DELL' ANTONIO, 1990, p.4). Outros 

juristas preferem aceitá-la como corolário do estatuto de sujeito de direitos reconhecido à 

criança, sendo favorável a sua audição, desde que sejam respeitadas as condições e os 

cuidados necessários (HERNÁNDEZ, 2007, p. 191). 

  Na verdade, não se questiona a possibilidade de riscos na chamada da criança a 

emitir opinião sobre os seus próprios interesses. Contudo, essa noção prévia dos perigos que 

porventura possam surgir, deve servir tão somente para intensificar o cuidado com que a 

opinião da criança será recolhida e interpretada. 

 O Projeto de Lei do novo Código de Processo Civil brasileiro (texto enviado pelo 

Congresso brasileiro para sanção presidencial em 24 de fevereiro de 2015) prevê em seu Art. 

699, que quando o processo envolver discussão sobre fato relacionado a abuso ou a 

alienação parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, deverá estar acompanhado 

por especialista. Logo, ao tempo em que o legislador reconhece a importância da ouvida do 

menor, ele também prevê a necessidade de acompanhamento multidisciplinar. 

 

4.2. AS FALSAS MEMÓRIAS E A PERÍCIA 

 

 Atento à importância de profissionais de outras áreas do conhecimento nos assuntos 

correlatos as ações de família, o legislador inovou, trazendo a Lei 12.318/10, em seu art. 5º e 
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parágrafos, a consagração da equipe multidisciplinar em casos envolvendo interesse do 

menor, em especial, alienação parental. 

  A lei faz referência expressa à pericia com avaliação psicológica ou biopsicossocial, 

na busca da obtenção da verdade real, devendo o perito realizar entrevista pessoal com as 

partes, exame de documentos dos autos, histórico do relacionamento do casal e da 

separação, cronologia de incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos e exame da 

forma como a criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual acusação contra 

genitor. 

  Assim, demonstra-se que o ordenamento jurídico avançou, não se aceitando, em 

casos relacionados à proteção ao menor, análise simplista das provas trazidas aos autos, 

devendo o magistrado perseguir a verdade real através de uma investigação profunda. 

  No passado, era comum o juiz, ofuscado por uma falsa realidade, determinar de 

pronto, medidas de segregação de um dos pais do convívio de seus filhos baseado em falsas 

acusações, inclusive, de abuso sexual ou de maus tratos contra o menor, perpetradas pelo 

ex-consorte. 

  Por vezes, o próprio menor acusa um de seus genitores de ter praticado abuso sexual, 

ou maus tratos, contra si, sendo que em verdade esta realidade apenas existe em sua mente, 

sendo fruto da construção maliciosa do outro genitor, que assim age, aproveitando-se da 

fragilidade da criança, para expropriar o outro pai do convívio do filho e imputar medo deste. 

  Essas memórias irreais criadas pelo menor, fruto de uma indução ardilosa, são 

chamadas no campo da psicologia de “falsas memórias”, ou “memórias ilusórias”. Falsas 

memórias podem ser definidas como informações armazenadas na memória sem um 

estímulo real objetivo, embora sejam recordadas como se tivessem sido efetivamente 

vivenciadas pelo sujeito (ALVES, LOPES, 2007, p. 46).  

  As crianças ficam sujeitas a apresentar algum tipo de patologia grave, nas esferas 

afetiva, psicológica e sexual, pois vivenciam um conflito interno nessa relação triangular de 

pai, mãe e filho (DIAS, 2010, p. 446).  

  O magistrado deve agir com bastante cautela ao analisar pedidos liminares de 

suspensão de visitas, ou de mudança de guarda, para não ser ludibriado por falsas realidades, 

sendo essa uma tendência dos tribunais, haja vista o grande quantitativo de denúncias falsas. 

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ABUSO SEXUAL. 
INEXISTÊNCIA. SÍNDROM E DA ALIENAÇÃO PARENTAL 
CONFIGURADA. GUARDA COMPARTILHADA. IM POSSIBILIDADE. 
GARANTIA DO BEM ESTAR DA CRIANÇA. MELHOR INTERESSE 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria
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DO MENOR SE SOBREPÕE AOS INTERESSES PARTICULARES 
DOS PAIS. Pelo acervo probatório existente nos autos, resta 
inafastável a conclusão de que o pai da menor deve exercer a guarda 
sobre ela, por deter melhores condições sociais, psicológicas e 
econômicas a fim de lhe propiciar melhor desenvolvimento. A 
insistência da genitora na acusação de abuso sexual praticado pelo 
pai contra a criança, que justificaria a manutenção da guarda com ela 
não procede, mormente pelo comportamento da infante nas 
avaliações psicológicas e de assistência social, quando assumiu que 
seu pai nada fez, sendo que apenas repete o que sua mãe manda 
dizer ao juiz, sequer sabendo de fato o significado das palavras que 
repete. Típico caso da Síndrome da Alienação Parental, na qual são 
implantadas falsas memórias na mente da criança, ainda em 
desenvolvimento. Observância do art. 227, CRFB/88. (...)”. (TJRJ -  
Apelação 0011739-63.2004.8.19.0021 2009.001.01309 - DES. 
TERESA CASTRO NEVES - QUINTA CAMARA CIVEL, Julgamento: 
24/03/2009,  disponível em http://www.tjrj.jus.br. Acesso em: 16. 07. 
2014). 
 
 

  Consubstanciado na jurisprudência carreada, vê-se que os juízes estão muito mais 

cautelosos ao proferirem decisões que expropriam o menor do convívio de um dos pais, em 

razão deste considerável quantitativo de falsas denúncias, que na verdade trata-se de 

vinganças perpetradas por um dos ex-consortes contra o outro, no intuito de aliená-lo do 

convívio com o filho menor. 

   Fica evidente a dificuldade de se chegar à verdade real nesses casos, uma vez que 

até mesmo o menor pode passar a acreditar que suas memórias sejam verdadeiras, sendo 

imprescindível o acompanhamento de profissionais especializados para avaliarem o que de 

fato ocorreu e o que é apenas ilusão. 

  Está previsto na Lei 12.318/2010 que o perito apresentará laudo em até 90 dias, 

apenas podendo ser prorrogado este prazo por autorização judicial baseada em justificativa 

circunstanciada (Art. 5º, §3º). Ocorre que apesar de serem necessárias várias cautelas no 

processo de alienação parental, o tempo é um inimigo, haja vista que o seu decurso poderá 

causar danos irreparáveis para a criança ou o adolescente, tendo caminhado bem o legislador 

ao prever que o laudo seja fornecido com brevidade pelo perito.  

 

 

5. DAS MEDIDAS PROCESSUAIS DE PROTEÇÃO AO MENOR  
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O caput do Art. 6º da Lei 12.318/2010 trata das medidas processuais de proteção ao 

menor. O magistrado, quando verificada a ocorrência de alienação parental deverá de 

imediato adotar medidas para fazer cessar a alienação parental. 

A lei traz um rol de sete medidas a serem adotadas pelo juiz, de forma cumulativa ou 

não, que poderão ser aplicadas no caso concreto para evitar a alienação. Mister frisar que o 

magistrado possui liberdade para tomar as medidas que entender serem necessárias para 

reverter a situação de alienação parental, sendo ainda meramente exemplificativas as 

medidas previstas na lei. 

A primeira medida (inciso I, do Art. 6º) é a declaração da ocorrência de alienação 

parental, com a posterior advertência ao alienador. Esta é a medida mais branda prevista, 

devendo ser adotada quando o juiz entender que o alienador pode compreender a gravidade 

de sua conduta, que atinge muito mais o menor que o próprio alienado. 

Poderá ainda o magistrado determinar acompanhamento psicológico e/ou 

biopsicossocial (inciso IV) do alienante, caso entenda que a simples advertência não será 

suficiente para cessar a alienação. 

Há a previsão de aplicação de multa ao alienante (inciso III), no intuito de 

desestimulá-lo a praticar a alienação parental. Por fim, quando todas as medidas se 

demonstrarem inócuas, poderá o magistrado declarar a suspensão da autoridade parental 

(inciso VII). 

Todas essas medidas possui um caráter nitidamente punitivo, por conseguinte, têm 

caráter individual. Destarte, não poderão ser aplicadas pelo magistrado se, por via reflexa, 

acabarem por punir também o menor. 

Tome-se como exemplo a declaração de suspensão da autoridade parental. Pode 

haver casos em que o genitor alienante terá melhores condições de garantir os interesses da 

criança do que o genitor alienado. Neste caso, deve o juiz procurar outras formas de coibir a 

alienação, haja vista que se deve observar sempre o Interesse Superior da Criança. 

As medidas não punitivas previstas na lei são: ampliar o regime de convivência 

familiar em favor do genitor alienado (inciso II); determinar a alteração da guarda para guarda 

compartilhada ou sua inversão (inciso V); determinar a fixação cautelar do domicílio da criança 

ou adolescente (inciso VI). Essas medidas visam a aproximar o genitor alienado do menor, 

não possuindo um caráter sancionatório ao genitor alienador. 

O que deve ficar evidente é que não existe hierarquia entre as medidas. Cabe ao 

magistrado, após ouvir o Ministério Público, ponderar no caso concreto, qual ou quais medidas 
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serão aplicadas, sopesando a providência que será mais eficaz e menos danosa para o 

menor, para o alienado e por último, para o alienante. 

  Por fim, deve-se fazer referência ao Art. 1.638, do Código Civil brasileiro, que prevê a 

perda do poder familiar em casos, dentre outros, de abuso de autoridade ou de prática de ato 

contrário à moral e aos bons costumes. Esta medida, assim como a suspensão da autoridade 

parental, deve ser tomada apenas em casos extremos, como ultima ratio, quando o 

magistrado verificar que qualquer outra providência será inócua para a proteção da criança. 

 

CONCLUSÃO 

 

  Percorrido esse curto caminho, pode-se extrair algumas considerações finais sobre o 

instituto da alienação parental e as questões problemáticas percebidas.  

   O direito positivo brasileiro regulamentou através de uma lei específica a alienação 

parental. Para muitos, tal medida por si só resolveria os graves problemas sofridos pelas 

crianças vítimas dos genitores alienadores. Infelizmente, quase cinco anos depois de vigente, 

percebe-se que esse objetivo ainda não se concretizou.  

  Bem elaborada, a mencionada lei aborda diversas aspectos materiais e processuais 

com o grau de profundida necessário a importância do tema. Contudo, sua efetividade por 

diversas vezes acabada sendo mitigada por problemas estruturais do Poder Judiciário.    

  Neste sentido, alguns pontos críticos podem ser indicados. A necessidade de um 

processo célere, que atenda a criança vítima na exata medida da sua carência é o primeiro 

obstáculo percebido. A lentidão do Poder Judiciário é uma realidade que contribui à prática 

nociva do genitor alienador e agrava os danos sofridos pelo menor alienado.  

  Mesmo com as inovações processuais trazidas pela Lei 12.318/2010 para dar 

agilidade ao processo e a previsão de medidas cautelares para casos específicos, as varas 

de família de todo o país continuam abarrotadas de processos. A distribuição e o despacho 

inicial de feitos podem demorar meses, passando o processo célere, mesmo em casos de 

família, a ser um sonho ainda distante de ser alcançado. 

  Outro ponto que necessita de uma atenção especial é a audição efetiva da criança.  

Nos moldes como foi exposto ao longo da pesquisa, tal audição é ainda uma realidade 

longínqua dos diversos rincões do Brasil. Tal dificuldade passa pela falta de estrutura física 

básica para efetivar as exigências legais com salas especiais e profissionais habilitados.  

 Com relação ao imprescindível trabalho interdisciplinar que deve ser realizado 
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objetivando proteger o menor alienado, o sucesso desse exercício passa por uma 

restruturação mais profunda das bases jurídicas.  O direito e os seus aplicadores, salvo 

exceções, também sofrem com uma síndrome: a da autossuficiência. 

  Certos problemas sociais implicam ao Direito a necessidade de reconhecer que este 

não se basta, sendo necessária a interlocução com vários ramos do conhecimento para que 

se obtenha a solução mais adequada a determinado conflito de interesses. 

 Os litígios sobre a alienação parental expõem essa deficiência. A formação dos 

profissionais de Direito quanto à humanização das suas práticas e a capacitação 

transdisciplinar para uma atuação mais sensível à realidade social, ainda é um objetivo a ser 

galgado.  

 Apesar dos graves problemas apontados, a existência de uma lei moderna, que trata 

deste tema relativamente novo e palpitante, aliada a constante abertura de espaços para 

discussão, é um grande avanço. 

  O ser humano evolui. Novos desafios surgem diariamente. A criança, de maneira cada 

vez mais precoce, passa a estreitar as relações com o mundo que a rodeia. É preciso 

assegurar o progressivo aperfeiçoamento do sistema judiciário, investir em capacitação e em 

estrutura física. Assim, poderão os aplicadores do direito cada vez mais consolidar de maneira 

satisfatória a proteção das crianças contra a alienação parental, evitando-se que maculas da 

infância se transformem em cicatrizes que irão reverbera por toda vida. 
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CAPÍTULO X 

 

DESAFIOS E PERIGOS NO HORIZONTE DA CONTRATAÇÃO COLETIVA – 

O NOVO REGIME DAS PORTARIAS DE EXTENSÃO 

 

Ana Teresa Ribeiro1-2 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A principal questão que vai nortear a nossa investigação reside em determinar 

se a contratação coletiva3 está correntemente em perigo e quais os maiores desafios 

que enfrenta hodiernamente. 

 Esta interrogação foi provocada, desde logo, pelas sucessivas alterações ao 

regime legal da contratação coletiva e que resultaram, em grande parte, de imposições 

do Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades de Política Económica, de 

2011 (doravante, Memorando), celebrado entre o Estado Português e o FMI, o BCE e a 

Comissão Europeia, como condição para a concessão de financiamento externo4.  

Sucede que, embora o intento do legislador fosse o de estabelecer condições 

que permitissem debelar a crise económica e financeira, muitas das mudanças foram 

                                                 
1 Assistente na Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica 

Portuguesa. O presente estudo reflete alguns dos aspetos que serão abordados no âmbito do 
nosso projeto de investigação inserido no programa de doutoramento da Escola de Porto da 
Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. 

2 No presente estudo serão utilizadas as seguintes abreviaturas: BCE (Banco Central 
Europeu); BCLR (Bulletin of comparative labour relations); CCDSFT (Carta Comunitária dos 
Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores); CDFUE (Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia); CEDH (Convenção Europeia dos Direitos do Homem); CSE (Carta Social 
Europeia); CT (Código do Trabalho); DS (Droit Social); DUDH (Declaração Universal dos Direitos 
do Homem); EJIR (European journal of industrial relations); FMI (Fundo Monetário Internacional); 
IJCLLIR (The international journal of comparative labour law and industrial relations); OIT 
(Organização Internacional do Trabalho); PDT (Prontuário de Direito do Trabalho); PME (micro, 
pequenas e médias empresas); QL (Questões Laborais); RDES (Revista de Direito e Estudos 
Sociais); REDT (Revista española de derecho del trabajo); RLJ (Revista de Legislação e 
Jurisprudência); ROA (Revista da Ordem dos Advogados). 

3 Um direito fundamental não apenas no seio do direito português, mas também no de 
outros ordenamentos e no do direito internacional. Assim, goza de reconhecimento no art. 23.º, 
n.º 4, DUDH, nas Convenções da OIT n.os 87, 98 e 151, no art. 11.º CEDH, os arts. 5.º e 6.º da 
CSE (Revista), o art. 11.º da CCDSFT e os arts. 12.º e 28.º da CDFUE. 

4 No domínio das relações coletivas, o Memorando visou, sobretudo, condicionar o 
recurso às portarias de extensão à sua efetiva necessidade social; impor regras de 
representatividade para as associações sindicais; introduzir a caducidade das convenções 
coletivas de trabalho em prazos mais curtos e atribuir capacidade negocial às Comissões de 
Trabalhadores em certas matérias. 
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alvo de duras críticas por parte da doutrina5 e não é totalmente seguro que as medidas 

adotadas tenham sido idóneas à prossecução das finalidades traçadas. 

 Todavia, os perigos e desafios com os quais a contratação coletiva se depara 

hoje não são recentes, nem se prendem somente com os contornos do seu regime legal. 

A evolução social que o mundo do trabalho tem vindo a atravessar tem também um 

papel relevante. Assim, não se pode ignorar o peso de fenómenos como a descida das 

taxas de filiação sindical6, a estagnação da contratação coletiva, o aparecimento da 

negociação transnacional, entre outros.  

 No presente estudo vamos incidir em particular sobre as recentes inovações 

legislativas em sede do regime das portarias de extensão e cujas repercussões, como 

veremos infra, foram notáveis. 

 

2. Relevância prática das portarias de extensão 

Por força do princípio da filiação7, a aplicação subjetiva de convenções coletivas 

de trabalho encontra-se confinada às partes outorgantes e aos seus respetivos 

membros. Mais concretamente, as convenções apenas se aplicam aos empregadores 

que as celebram (ou que se encontram filiados nas associações signatárias) e aos 

trabalhadores que tenham ao seu serviço e que, por seu turno, sejam membros nos 

sindicatos outorgantes.  

Acresce que o tecido empresarial português é esmagadoramente composto por 

PME8, organizações no âmbito das quais se verifica, de um modo geral, a ausência de 

estruturas representativas dos trabalhadores9.  

                                                 
5 Vd., a respeito de algumas destas alterações, MONTEIRO FERNANDES, «A “reforma 

laboral de 2012”. Observações em torno da Lei 23/2012», ROA, 2012, ano 72, II/III, pp. 545-537 
e JÚLIO GOMES, «Algumas reflexões sobre as alterações introduzidas no código do trabalho pela 
Lei n.º 23/2012 de 25 de junho», ROA, ano 72, vols. II e III, pp. 575-617; LEAL AMADO, «O 
despedimento e a revisão do Código do Trabalho: primeiras notas sobre a Lei n.º 23/2012, de 25 
de Junho», RLJ, 2012, ano 141, n.º 3974, pp. 297-309 e CASIMIRO FERREIRA, Sociedade da 
austeridade e Direito do Trabalho de exceção, Porto, Vida Económica, 2012.  

6 Não existem dados oficiais sobre as taxas de filiação sindical portuguesas, embora a 
sua recolha fosse uma das imposições do Memorando de Entendimento (“A representatividade 
das partes será avaliada com base em indicadores quantitativos e qualitativos. Para este fim, o 
Governo encarregará o INE de efectuar um inquérito para coligir dados sobre a 
representatividade dos parceiros sociais de ambos os lados” (cfr. 4.7., ii) do Memorando). 
Estima-se que a densidade sindical nacional ronde os 18,4% (Livro Branco das Relações 
Laborais, 2007, p. 72). 

7 Cfr. art. 496.º, n.º 1, CT.  
8 Em 2008, 99,7% das sociedades não financeiras eram PME (Estudos sobre Estatísticas 

Estruturais das Empresas, 2010). 
9 Vd. CATARINA CARVALHO, Da dimensão da empresa no direito do trabalho. 

Consequências práticas da dimensão da empresa na configuração das relações laborais 
individuais e colectivas, Coimbra, Coimbra Editora, 2011, pp. 608-609, 633; e MARCO BIAGI, «El 
derecho del trabajo en pequeñas y medianas empresas. ¿Flexibilidad o ajuste? Reseñas 
relativas a las relaciones colectivas», REDT, 1994, n.º 63, p. 50. 
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Esta sub-representação coletiva dos trabalhadores advém de um conjunto de 

factores, com destaque para a reduzida densidade sindical sentida ao nível destas 

estruturas. Com efeito, apesar da redução generalizada das taxas de filiação sindical, 

esta conjuntura reveste particular acuidade no seio das PME10-11. Existe, por 

conseguinte, uma relação direta entre a dimensão da empresas e os níveis de 

sindicalização dos trabalhadores12. Por outro lado, nesta esfera também se constata de 

modo usual a carência de estruturas de representação unitária dos trabalhadores.  

Se a estes elementos adicionarmos a parca filiação destes empregadores junto 

das associações respetivas13, bem como a sua tendência para a negociação direta com 

os trabalhadores14, daqui resulta a menor proteção coletiva da força de trabalho das 

PME. 

Esta situação é particularmente preocupante se tivermos em atenção que, 

geralmente, as condições de trabalho oferecidas por estas organizações são mais 

pobres do que as proporcionadas por outras de maior dimensão (ao nível dos salários, 

fringe benefits, regime de férias, oportunidades de formação, tempo de trabalho, etc.), 

além de registarem um risco acrescido de acidentes de trabalho15. Acresce que, o capital 

humano destas empresas é composto, por norma, por alguns dos grupos mais 

vulneráveis do mercado de trabalho, com uma elevada incidência de mulheres, minorias 

                                                 
10 Cfr. BOUQUIN et al., «Introduction: employee representation and voice in small and 

medium-sized enterprises – the SMALL project», Transfer, 2007, 13(1), p. 17. A Suécia, a 
Bélgica, a Dinamarca e a Finlândia são exceções a esta tendência, graças, em parte, ao papel 
das associações sindicais na gestão dos sistemas de assistência ao desemprego. 

11 Existem quatro grandes barreiras à filiação sindical no âmbito das PME: relações de 
trabalho informais e individualizadas; relações interpessoais próximas (entre os empregadores e 
os trabalhadores e entre os colegas); resistência dos empregadores a sistemas coletivos de 
apresentação de queixas/reclamações; e desinteresse das associações sindicais 
(HOLTEN/CROUCH, «Unions in small- and medium-sized enterprises: a family factor perspective», 
EJIR, 2014, 20(3), p. 275). Salientando, também, a atitude desencorajadora dos empregadores, 
a maior densidade de trabalho atípico e o desinteresse das associações sindicais, vd. MARCO 

BIAGI, «Small and medium-sized businesses, industrial relations and managerial culture: the 
Italian case and comparative remarks», BCLR, 1993, n.º 26, p. 25 e «El derecho...», cit., pp. 58-
60; MARIE-FRANCE MIALON, «Labour relations in small and medium enterprises in France», BCLR, 
1993, n.º 26, p. 63; GONZALEZ-POSADA MARTINEZ, «Labour law and industrial relations in small 
and medium enterprises in Spain», BCLR, 1993, n.º 26, p. 53; MOORE/JEFFRERYS/COURS-SALIES, 
«Why do Europe's unions find it difficult to organise in small firms?», Transfer, 2007, 13(1), pp. 
117-127.  

12 Cfr. MARCO BIAGI, «El derecho...», cit., pp. 50 e 60; MARIE-FRANCE MIALON, ob. cit., p. 
63; BOUQUIN et al., ob. cit., p. 20; PÉLISSIER/AUZERO/DOCKÈS, Droit du travail, 27.ª ed., Paris, 
Dalloz, 2013, p. 1355. 

13 Vd. MARCO BIAGI «Small…», cit., p. 26; e «El derecho...», cit., p. 60; GONZALEZ-POSADA 

MARTINEZ, ob. cit., p. 53; CATARINA CARVALHO, ob. cit., pp. 608-609, 633. 
14 Não obstante deterem capacidade e legitimidade para a celebração de convenções, 

demonstram maior tendência para a negociação direta com os seus trabalhadores, em virtude 
de uma mentalidade (em regra) mais tradicional e paternalista (MARIE-FRANCE MIALON, ob. cit., p. 
63).  

15 Cfr. HOLTEN/CROUCH, ob. cit., p. 273. 



Desafios E Perigos No Horizonte Da Contratação Coletiva – O Novo Regime Das 
Portarias De Extensão 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

164 

 

étnicas e trabalhadores migrantes – que raramente gozam de filiação sindical e 

escapam ao campo de aplicação das convenções coletivas de trabalho16.  

Ora, a contratação coletiva desempenha uma função relevante no combate a 

este tipo de riscos, na manutenção de boas práticas de saúde e segurança no trabalho, 

bem como na promoção dos direitos dos trabalhadores17. Por outro lado, tem ainda a 

virtualidade de combater o social dumping e assegurar o estabelecimento de condições 

mais favoráveis para lá do mínimo previsto na lei18.  

A conjugação dos factos supramencionados levaria, à primeira vista, que a 

aplicação subjetiva das convenções coletivas de trabalho fosse reduzida (em especial 

no âmbito das PME). No entanto, até há relativamente pouco tempo verificava-se o 

cenário oposto, registando-se uma taxa de cobertura na ordem dos 92 %19, o que se 

devia ao recurso generoso às portarias de extensão.  

Assim, não há quaisquer dúvidas quanto ao peso que as portarias detêm (rectius, 

detinham) para a contratação coletiva nacional, constituindo, a expressão feliz de JORGE 

LEITE20, “a verdadeira estrela no firmamento português da autonomia colectiva”.  

 

3. A natureza ambivalente das portarias de extensão 

 O elevado número de portarias de extensão, que se registava até muito 

recentemente, devia-se, em parte, ao poder discricionário21 de que a Administração 

Pública gozava nesta sede. Esta elevada margem de manobra advinha da singeleza 

com que esta matéria se encontrava regulada no Código do Trabalho. Assim, a lei 

apenas determinava a competência para este procedimento (pertence ao Ministro 

responsável pela área laboral22); a necessidade de se verificarem circunstâncias sociais 

e económicas que justificassem o recurso a este instrumento23 e, ainda, a natureza 

                                                 
16 Vd. KIRTON/READ, «Inequalities in Europe’s SMEs: the challenges for a trade union 

agenda», Transfer, 2007, 13(1), p. 132. 
17 Cfr. HOLTEN/CROUCH, ob. cit., p. 274.  
18 Vd. PÉLISSIER/AUZERO/DOCKÈS, ob. cit., p. 1374. 
19 Cfr. Estatísticas em síntese – Quadros de pessoal, 2010, p. 6. No ordenamento francês 

também se regista uma percentagem bastante elevada (cerca de 90%) e igualmente graças aos 
mecanismos de extensão (cfr. Eurofound EIRO, Extension of collective bargaining agreements 
in the EU, 2011, p. 6). 

20 Vd. JORGE LEITE, «O sistema português de negociação colectiva», in Temas laborais 
Luso-Brasileiros, Coimbra, Coimbra Editora/Jutra, 2007, p. 149.  

21 Cfr. GONÇALVES DA SILVA, «Pressupostos, requisitos e eficácia da portaria de extensão, 
in Estudos do Instituto de Direito do Trabalho, vol. I, Coimbra, Almedina, 2000, p. 689; JÚLIO 

GOMES, «O código do trabalho de 2009 e o desincentivo à filiação sindical», PDT, 2009, n.º 83, 
p. 95; NUNES DE CARVALHO, «Regulamentação de trabalho por portarias de extensão», RDES, 
1988, n.º 4, p. 442. 

22 Vd. art. 516.º, n.º 1, CT. A intervenção do Ministro responsável pelo setor visado 
também será necessária caso seja apresentada alguma oposição à extensão, com base em 
razões de natureza económica.  

23 Cfr. art. 514.º, n.º 2, CT.  
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subsidiária das portarias em face de instrumentos de regulamentação coletiva 

negociais24. Assim, a Administração dispunha de plena liberdade para escolher o 

instrumento objeto da extensão25.  

Ora, cumpre referir que, apesar das virtualidades acima apontadas, as portarias 

de extensão são instrumentos delicados e que comportam também alguns perigos para 

a liberdade sindical e para a contratação coletiva em particular. E apesar de alguma 

doutrina referir que as portarias podem promover e estimular a negociação26, a verdade 

é que cada extensão intensifica o risco de se restringir a concorrência entre as 

empresas.  

No seio da doutrina portuguesa, este mecanismo encontra-se envolto em 

controvérsia. Para alguns autores27, as portarias visam promover a igualdade entre os 

trabalhadores, permitindo que todos usufruam das mesmas condições. GONÇALVES DA 

SILVA28, todavia, critica este entendimento, por entender que a (ausência de) filiação 

sindical configura uma razão objetiva para o tratamento diferenciado dos trabalhadores. 

Parece-nos, todavia, que se esta consideração é válida no contexto de empresas de 

maior dimensão, o mesmo não sucede para relativamente às organizações de âmbito 

mais reduzido. Neste último caso a filiação dos trabalhadores tem maior visibilidade 

(dada a sua proximidade com o empregador), o que, consequentemente, a dificulta. Mas 

ainda que ultrapassem este obstáculo, a fraca participação destas empresas no âmbito 

da contratação coletiva impede-os de gozar das condições acordadas nesta sede. 

Destarte, as portarias funcionam como uma válvula de escape permite contornar este 

tipo de situações29. 

 As extensões comportam, todavia, um conjunto assinalável de desvantagens, 

sendo que uma das mais significativas reside no facto de promoverem o fenómeno dos 

free riders e, consequentemente, reduzirem o apelo da filiação sindical30.  

Por outro lado, a sua compatibilidade com a liberdade sindical (em especial, na 

vertente negativa) é problemática. Com efeito, parece daqui resultar que, quando os 

                                                 
24 Vd. art. 515.º CT.  
25 A ambiguidade do regime legal não garantia a efetiva regulamentação das portarias. 

Registavam-se dúvidas não só quanto ao início do procedimento (pois não era certo se a 
iniciativa pertencia ao Governo ou aos parceiros sociais), mas também em relação às 
consequências de um requerimento nesse sentido (o Governo estaria obrigado a dar seguimento 
a um pedido deste género?) – cfr. JORGE LEITE, «O sistema português...», cit., p. 150.  

26 Vd. REBHAHN, «Collective labour law in Europe in a comparative perspective (part I). 
Collective agreements, settlement of disputes and workers’ participation», IJCLLIR, 2003, 19/3, 
p. 291.  

27 Por todos, NUNES DE CARVALHO, ob. cit., p. 442 e CATARINA CARVALHO, ob. cit., p. 640.  
28 Cfr. GONÇALVES DA SILVA, ob. cit., p. 693. 
29 Vd. REBHAHN, ob. cit., p. 291. 
30 Cfr. ROSÁRIO PALMA RAMALHO, Tratado de Direito do Trabalho. Parte I – Dogmática 

Geral, 3.ª ed., Coimbra, Almedina, 2012, p. 263. 
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trabalhadores tiverem optado por não se filiar num sindicato (seja por que motivo for), 

devem ficar isentos dos efeitos da atividade destes organismos31. Esta consideração 

reveste particular premência no seio do nosso ordenamento, pelo facto de as 

associações sindicais podem celebrar convenções coletivas sem terem de preencher 

quaisquer tipo de requisitos – o que permite que um “sindicato anorético” 32 celebre uma 

convenção que mais tarde será estendida a universo muito superior de trabalhadores. 

E cumpre sublinhar que, desde 2003, a regra é a de que as condições previstas em lei 

revestem cariz supletivo, podendo ser afastadas por convenção coletiva, quer em 

sentido mais, quer em sentido menos favorável para os trabalhadores33.  

Refira-se ainda que, se é inegável que as portarias permitem combater o social 

dumping, também é verdade que podem distorcer a concorrência entre as empresas. 

Assim, uma empresa, detentora de uma posição económica forte, pode celebrar uma 

convenção onde assuma um conjunto de obrigações que facilmente poderá satisfazer. 

Os seus concorrentes, todavia, podem não estar na mesma situação. E se ocorrer a 

extensão deste instrumento, as restantes empresas do setor poderão ver-se em sérias 

dificuldades34. Este perigo é especialmente visível em relação a empresas de menor 

dimensão em virtude da sua posição (em regra) mais frágil e ainda do facto de estarem 

arredadas da contratação coletiva.  

Em suma, as extensões devem ser cuidadosamente previstas e aplicadas, de 

modo a permitir o gozo dos seus benefícios, ao mesmo tempo que se previnem as suas 

desvantagens. Daí que a ambiguidade da sua regulamentação tenha estado na mira do 

Memorando, que exigiu a fixação de critérios claros para a extensão das convenções 

coletivas. E adiantou, desde logo, que a representatividade das partes e as implicações 

da extensão para a posição competitiva das empresas não filiadas deveria ser um dos 

critérios a seguir35.  

 Estas imposições foram vertidas na Resolução do Conselho de Ministros n.º 

90/2012 (com as alterações da Resolução do Conselho de Ministros n.º 43/2014), onde 

                                                 
31 Vd. JÚLIO GOMES, «O código...», cit., pp. 99-101; LEAL AMADO, «Tratamento mais 

favorável e art. 4.º/1, do Código do Trabalho: o fim de um princípio?», in Temas Laborais, 
Coimbra, Coimbra Editora, 2005, p. 21; CATARINA CARVALHO, ob. cit., p. 642-643. 

32 Cfr. JORGE LEITE, «O sistema português...», cit., p. 143 
33 JÚLIO GOMES («O código...», cit., p. 104) salienta o perigo acrescido que resultou desta 

alteração. Questionando a conformidade constitucional da opção legislativa, vd. JORGE LEITE, 
«Código do Trabalho – algumas questões de (in)constitucionalidade», QL, 2003, n.º 22, pp. 270-
274; JÚLIO GOMES, Direito do Trabalho, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, pp. 48-56; MILENA 

ROUXINOL, «O princípio do tratamento mais favorável nas relações entre a lei e a convenção 
colectiva do trabalho», QL, 2006, n.º 28, pp. 176-185.  

34 Cfr. NUNES DE CARVALHO, ob. cit., p. 461; JÚLIO GOMES «Algumas...», cit., pp. 603-604. 
35 Vd. 4.7., ii), Memorando.  
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se consagrou um conjunto de requisitos mínimos, necessários e cumulativos para a 

emissão das portarias e que analisaremos infra.  

 

4. Contornos do novo regime de emissão das portarias de extensão e o seu 

impacto na contratação coletiva 

A partir de 2012, com a Resolução de Conselho de Ministros n.º 90/2012, passou 

a exigir-se que a extensão das convenções seja feita a requerimento de duas 

associações (uma de empregadores e outra sindical), que a tenham outorgado. Acresce 

que para que todas as empresas do setor em questão sejam abrangidas pelo escopo 

da extensão, é necessário que se respeitem uma de duas condições alternativas: a parte 

empregadora da convenção deverá ter ao seu serviço, pelo menos, 50% dos 

trabalhadores do setor em apreço; ou ser composta, em pelo menos 30%, por PME36. 

Porém, se os requerentes apenas desejarem a extensão da convenção aos 

trabalhadores das empresas originariamente abrangidas (e que não se encontram 

cobertos em virtude do princípio da filiação); ou ainda se excluírem as PME do pedido, 

então as exigências relativas ao lado empregador da convenção serão dispensadas.  

Como se pode constatar, os objetivos desta alteração foram, por um lado, 

proteger a posição competitiva das empresas (garantindo que as extensões não serão 

usadas como meios de distorcer a concorrência) e, por outro lado, ultrapassar os 

inconvenientes resultantes da falta de critérios de representatividade dos parceiros 

sociais37.  

Apesar da razoabilidade dos motivos subjacentes, as Resoluções encontram-se 

rodeadas por controvérsia e a sua compatibilidade constitucional é discutível.  

Desde logo, cumpre atender ao disposto no art. 165.º, n.º 1, al. b), CRP, de onde 

resulta que a matéria dos direitos, liberdades e garantias (nomeadamente, os dos 

trabalhadores), tem de ser regulada por lei da Assembleia da República ou decreto-lei 

do Governo (com autorização da Assembleia). Ora, as Resoluções são meros 

regulamentos que, por conseguinte, deveriam limitar-se a criar as condições 

necessárias para a execução da normas legais. Não é, porém, o que sucede no caso 

em apreço, pois delas resultam normas de cariz inovatório. Significa isto que as 

Resoluções padecem de uma inconstitucionalidade orgânica.  

                                                 
36 Esta segunda alternativa não constava da versão original da Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 90/2012, tendo sido introduzida pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
43/2014.  

37 Este último propósito parecia resultar do Memorando, por aí se aludir à necessidade 
de sopesar a representatividades dos parceiros sociais, sem operar distinções. As Resoluções, 
todavia, apenas se centraram na representatividade dos empregadores, pelo que o seu foco terá 
estado sobretudo na proteção dos empregadores e não tanto na dos trabalhadores.  
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Acresce que, e como acima referimos, o Memorando exigia que, previamente à 

extensão, fossem averiguados os efeitos que desta poderiam resultar para a posição 

competitiva das empresas visadas. No entanto, no preâmbulo das portarias refere-se, 

invariavelmente, que dada a ausência de elementos, tal avaliação não se afigura 

possível. Porém, e uma vez que extensões similares já tiveram lugar anteriormente, a 

Administração Pública acaba sempre por concluir que a ausência de tais informações 

não configura um obstáculo à extensão.  

Ora, em nossa opinião, uma análise tão superficial dificilmente será compatível 

com a ratio do Memorando.  

Sucede que, apesar destas objeções, o impacto das Resoluções foi visível, tendo 

diminuído, de modo substancial, o número de extensões praticadas. Assim, enquanto 

em 2009 e 2010 tinham sido realizadas, respetivamente, 103 e 113 extensões; em 2012 

e 2013 apenas foram produzidas doze e nove. Já em 2014 apenas se materializaram 

treze portarias e até ao momento, em 2015, a contagem está situada em sete 

instrumentos38. 

Paralelamente, verificou-se também uma descida no número de novas 

convenções celebradas pelos parceiros sociais. Isto parece indicar que os parceiros 

sociais encontram-se menos disponíveis para participar na negociação coletiva quando 

não há a certeza de que os compromissos assumidos serão posteriormente alargados 

aos seus concorrentes. Refira-se, todavia, que em 2014, das 152 convenções 

negociadas, 80 foram acordos de empresa (quando antes os contratos coletivos eram 

a tipologia dominante)39.  

Perante destes dados, não surpreende que os parceiros sociais tenham recebido 

estas mudanças com forte desagrado. Em especial pelo facto de o número de 

trabalhadores abrangidos pelas convenções ter (como seria de esperar) baixado de 

modo acentuado. Efetivamente, segundo informações fornecidas pelos parceiros 

sociais, ao passo que, em 2008, dois milhões de trabalhadores estavam abrangidos por 

convenções coletivas, em 2013 só 200 mil gozavam das condições estabelecidas nestes 

instrumentos40.  

Foi na sequência destas manifestações de desagrado que se introduziu o 

requisito alternativo, para a apreciação da representatividade da parte empregadora, e 

que admite a extensão quando as associações de empregadores sejam compostas, em 

                                                 
38 Informação disponível em http://bte.gep.msess.gov.pt (28/02/2015).  
39 http://economico.sapo.pt/noticias/contratacao-colectiva-animou-um-pouco-em-

2014_209818.html (31/01/15). 
40http://www.jornaldenegocios.pt/economia/emprego/lei_laboral/detalhe/ugt_alteracoes

_ao_codigo_do_trabalho_vao_ajudar_a_dinamizar_contratacao_colectiva.html (30/12/2014). 

http://bte.gep.msess.gov.pt/
http://economico.sapo.pt/noticias/contratacao-colectiva-animou-um-pouco-em-2014_209818.html
http://economico.sapo.pt/noticias/contratacao-colectiva-animou-um-pouco-em-2014_209818.html
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/emprego/lei_laboral/detalhe/ugt_alteracoes_ao_codigo_do_trabalho_vao_ajudar_a_dinamizar_contratacao_colectiva.html
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/emprego/lei_laboral/detalhe/ugt_alteracoes_ao_codigo_do_trabalho_vao_ajudar_a_dinamizar_contratacao_colectiva.html
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pelo menos 30%, por PME. Este critério encontra-se em vigor desde outubro de 2014, 

sendo, por ora, prematuro proceder a avaliações sobre o seu impacto. Em todo o caso, 

atendendo às baixas taxas de filiação das PME junto de associações de empregadores, 

bem como ao facto de que estas empresas constituírem a tipologia dominante do tecido 

empresarial português, é altamente improvável que esteja encontrada a solução para 

pôr termo à estagnação da contratação coletiva. A Comissão Europeia, porém, já 

expressou o seu descontentamento com esta mudança e numa avaliação recente (a 

primeira “pós-programa”) condenou a inserção deste critério alternativo, considerando-

o um “enorme retrocesso” na reforma do sistema de contratação coletiva português41.  

5. Conclusão 

Perante todos estes elementos, temos fortes dúvidas de que o nosso sistema de 

contratação coletiva esteja no caminho certo.  

Se é verdade que o propósito de salvaguardar a posição concorrencial das PME 

parece ter sido alcançado (ou pelo menos, as condições necessárias para o efeito foram 

criadas), não podemos ignorar que o preço foi elevado. O número de trabalhadores 

abrangidos pelos instrumentos negociais decaiu de modo sensível, expondo-os, 

particularmente ao nível das PME, a piores condições de trabalho. Por outro lado, 

estamos a desperdiçar uma das armas mais poderosas de que dispomos contra o social 

dumping, deixando os trabalhadores à mercê da negociação ao nível da empresa.  

Cumpre, assim, questionar se as imposições constitucionais estão a ser 

observadas. Com efeito, se entendermos que da Constituição resulta a obrigação de 

que o legislador ordinário promova e incentive do direito de contratação coletiva42, 

dificilmente estaremos a respeitar tal injunção.  

Adicionalmente, o parágrafo 5-1 da Recomendação n.º 91 da OIT vai no sentido 

de que os Estados adotem medidas que permitam estender a aplicação de todas ou de 

algumas das cláusulas de convenções coletivas a todos os empregadores e 

trabalhadores de um determinado setor profissional e territorial. As novas regras que 

regem o sistema português não vão de encontro a esta orientação e é claro que o foco 

das medidas esteve nas empresas e não nos trabalhadores.  

Urge, por conseguinte, reponderar o rumo que foi traçado para a reforma da 

contratação coletiva. Como tivemos ocasião de referir, os mecanismos de extensão são 

um instrumento ambivalente, mas, usados de modo cuidadoso e respeitador dos direitos 

fundamentais dos trabalhadores e dos empregadores, podem ser uma ferramenta 

                                                 
41 A Comissão receia que esta alteração possa levar a uma falta de correspondência 

entre os salários e a produtividade das empresas.  
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/comissao_acusa_governo_de_fazer_marcha
_atras_nos_salarios_e_nas_rendas.html (26/12/2014). 

42 Cfr. JORGE LEITE, «O sistema português...», cit., p. 135. 

http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/comissao_acusa_governo_de_fazer_marcha_atras_nos_salarios_e_nas_rendas.html
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/comissao_acusa_governo_de_fazer_marcha_atras_nos_salarios_e_nas_rendas.html


Desafios E Perigos No Horizonte Da Contratação Coletiva – O Novo Regime Das 
Portarias De Extensão 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

170 

 

poderosa para auxiliar à recuperação económica. No entanto, cabe garantir a 

conformidade constitucional das regras adotadas, bem como o equilíbrio e a lógica do 

nosso sistema de relações industriais, sendo certo que este apenas teria a ganhar caso 

fossem introduzidos critérios de representatividade sindical43. No ínterim, e dada a 

inconstitucionalidade das Resoluções, a única solução passa pelo afastamento das 

condições nelas estabelecidas e o retorno ao regime anterior.  

  

                                                 
43 Vd. JOÃO REIS, «Troika e alterações no direito laboral coletivo», in O Memorando da 

“Troika” e as empresas, Coimbra, Almedina, 2012, p. 142; JORGE LEITE, «O sistema 
português...», cit.,  p. 145. 
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CAPÍTULO XI 

 

ANÁLISE COMPARATIVA DA DESCRIMINALIZAÇÃO DA CANNABIS NOS PAÍSES 

AMERICANOS E EUROPEUS 

 

Guilherme Augusto Souza Godoy1 

 

INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho tem o objetivo geral de demonstrar a maneira como é tratada 

a política de drogas nos países da Europa e da América, quais as teorias e conceitos 

que cercam essa política, destacando as definições de despenalização, 

descriminalização e legalização, bem como de introduzir o histórico da proibição das 

drogas. 

Estão expostos conceitos de renomados estudiosos americanos e europeus, que 

discorrem acerca do tema, alguns trechos bem recentes foram inseridos: no entanto 

também há excertos mais antigos que continuam com o mesmo significado apesar do 

tempo, por ser um tema que cada vez mais está se abrangendo, mas que é estudado 

há muito. Drogas é um assunto abordado por especialistas desde o começo dos tempos, 

tem um amplo histórico, por ser algo originado da natureza, que vem sendo misturado 

de diversas formas e trazendo variados efeitos para a sociedade. 

O objetivo específico é tratar da Cannabis, fazendo um paralelo de leis pontuais 

que mencionam tal droga. O interessante para a discussão é justamente a diferença nas 

leis. Há normas que descriminalizam o uso medicinal apenas, outras o uso medicinal e 

recreativo, algumas o uso e cultivo, outras até a venda com certa regulamentação e 

inspeção. Existem regras que legalizam ou despenalizam, o que parece ter o mesmo 

significado, no entanto será abordada a diferença desses conceitos. 

A justificativa para tal pesquisa é que a Cannabis Sativa é uma planta com um 

histórico muito grande de uso, envolvendo inclusive o cânhamo (parte da planta usada 

para fazer tecidos, papel, entre outros). Muitas pesquisas mostram que é a droga mais 

usada em vários países, mais comum e talvez a que causa menos danos psicológicos.  

                                                 
1 Mestrando em Criminologia pela Universidade do Porto – Portugal, Especialista em Direito 
Penal e Processual Penal pela Universidade Federal do Mato Grosso – Brasil, Especialista em 
Direito Público pelo Instituto Cuiabano de Educação – MT – Brasil e Bacharel em Direito pela 
Universidade de Cuiabá – MT – Brasil. 
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Muita discussão é gerada em torno da descriminalização da Cannabis, pois 

quando um político propõe uma lei para votação, grande parte da sociedade, em vários 

casos se manifesta contra essa política, apesar de ser descriminalizado o consumo de 

bebidas alcoólicas e tabaco que têm efeitos talvez mais graves ou não. 

 

I- Histórico da política de drogas 

 

O estudioso americano ROBERT MACCOUN (1993) com sua excelente visão, fez 

uma análise psicológica sobre a proibição das drogas, trazendo a historicidade do 

assunto, afirmando que os efeitos das leis de drogas não podem ser previstos com 

certeza; o que podemos é analisar resultados de outras leis já em vigor.  

Claramente é fato que cada território, cada população, cada região, cada 

continente, tem suas próprias culturas e costumes, todavia não se pode simplesmente 

fazer uma lei idêntica para implantar em outro local, somente em razão de resultados 

positivos apresentados. 

MACCOUN menciona a respeito do debate da descriminalização/legalização das 

drogas, através de um esquema gráfico: 
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Fonte: MACCOUN, 1993. 

 

Interessante como o pesquisador ilustra os caminhos pelos quais o sistema 

jurídico influencia os usuários (figura 1), quando o paradigma da escolha racional sugere 

três caminhos: o medo percebido de sanção legal e da disponibilidade e preço dos 

medicamentos. Já a teoria social-psicológica e as investigações sugerem quatro vias 

adicionais: o efeito simbólico limiar, o efeito fruto proibido, efeitos de estigmatização e 

os efeitos de mediação de fatores de controle social informal (escola, família, religião...).  

 Na figura 2 vemos os mesmos caminhos, no entanto, demonstrando as 

influências do sistema jurídico nos usuários de drogas, após a descriminalização, 

salientando que diminuem os efeitos do medo da sanção legal e da estigmatização. 

Ninguém sabe o efeito das leis no uso das drogas, pelo que as figuras tentam transmitir 

os mecanismos através dos quais as leis influenciam o comportamento, mas não indica 

a força de tais efeitos. 

A descriminalização iria reduzir os efeitos de dissuação e efeitos 

estigmatizantes, embora possa não eliminá-los. No entanto, o efeito repressivo da 

dissuação em relação a dirigir embriagado tende a ser temporário, segundo MACCOUN, 

pelo que também seria temporário em relação às drogas. O fato de que a droga ainda 

seria ilegal poderia motivar algumas pessoas a evitá-la (efeito simbólico limiar) e outras 

a procurá-la (efeito fruto proibido).  

O autor menciona recente pesquisa que sugere algumas complexidades quanto 

aos efeitos da descriminalização sobre o uso. Assim, analisaram dados do abuso de 

drogas entre 1975-1978 em Estados que descrimalizaram a Cannabis. Descobriu-se 

que a descriminalização foi associada a um aumento na menção de Cannabis nos 

pronto-socorros, mas a diminuição na menção de drogas mais pesadas. Interpretou-se 

o resultado como uma evidência de um efeito de substituição, ou seja, usuários de 
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drogas mais pesadas passaram a preferir a Cannabis devido à redução dos riscos de 

sanções legais. 

Já na terceira figura, trata-se dos efeitos de influência do sistema jurídico sobre 

os usuários, após a legalização, demonstrando a diferença entre descriminalização e 

legalização quanto às implicações comportamentais. 

A legalização alteraria o estatuto jurídico e sua aplicação, os efeitos do limiar 

simbólico, do fruto proibido, da dissuasão e estigmatizante seriam todos eliminados. 

Os efeitos de regularização sobre a disponibilidade e o preço de um fármaco vão 

depender da natureza do mercado pós-legalização e a maneira pela qual é regulada 

(WARNER, 1991; JACOBS, 1990; NADELMANN, 1989). Como a legalização afetaria auto-

controlo informal e controles sociais a respeito do uso de drogas? Segundo o autor, é 

concebível que mesmo na ausência de controles legais formais, fatores de controle 

social e auto-controle informal impediriam a maioria das pessoas de envolvimento com 

drogas pesadas, pelo que uma mudança nas leis de drogas pode abrir algumas 

“torneiras”, mas não abriria “comportas”. (MACCOUN, 1993) 

CÂNDIDO DA AGRA, da Universidade do Porto, ao prefaciar o livro de JORGE 

QUINTAS sobre “Regulação Legal do Consumo de Drogas: impactos da experiência 

portuguesa da discriminalização”, insere um trecho onde cita o conceito de ‘experiência’ 

de M. FOUCAULT, acrescentando que a atual experiência da droga está se renovando 

através do saber das drogas, dos sistemas de controle e dos modos de vida (QUINTAS, 

2011). 

 

II – Conceitos de despenalização, descriminalização e legalização 

 

Interessante destacarmos os conceitos, demonstrando as diferenças entre 

despenalização, descriminalização e legalização. 

 Para PACULA, a despenalização define-se por mudanças legais que reduzem a 

severidade das penas, seja civil ou penal. Um exemplo é quando a posse continua 

sendo uma ofensa criminal, mas os infratores são apenas advertidos ou desviados para 

recursos alternativos como a educação, tratamento, etc. 

 Nos Estados Unidos da América, nos últimos 40 anos, vários Estados aprovaram 

legislações reduzindo o status do crime de posse pessoal de Cannabis para uma 

contravenção penal (ROOM et al 2010; PACULA et al 2004; MACCOUN e REUTER 2001). 

 Na descriminalização, mantem-se o status de ilegal do uso ou posse de 

Cannabis, por exemplo, transformando de crime para não crime, ou uma ofensa civil, 

tornando-se uma subcategoria da despenalização, segundo a pesquisadora (2004) e o 

estudioso ROOM (2010). A punição não criminosa pode ser uma multa, o desvio para 
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tratamento ou aconselhamento, ou alguma outra sanção administrativa, tal qual a perca 

da carteira de motorista. 

 Um exemplo é em Portugal, onde o uso foi descriminalizado, no entanto continua 

sendo ilegal, os usuários são encaminhados para as Comissões para a Dissuasão da 

Toxicodependência, onde oferecem tratamento e podem impor outras sanções. 

Segundo André L. Leite, “houve uma descriminalização em sentido especial, com a 

transformação do ilícito de criminal em contra-ordenacional” (comunicação oral, 2015). 

Expressão esta última que, segundo CARVALHO (2014), distingue-se do crime porque 

àquela corresponde uma coima enquanto que a este se aplica uma pena, diz ainda que 

tem-se discutido se entre o ilícito contra-ordenacional e o ilícito penal existe uma 

distinção qualitativa (material) ou somente uma distinção quantitativa (formal). 

CARVALHO menciona FIGUEIREDO DIAS que, entre outros autores, partindo do 

pressuposto inexacto, e que não corresponde à realidade, de que as condutas contra-

ordenacionais são axiológico-social e ético-socialmente irrelevantes, negam às sanções 

aplicáveis aos ilícitos de ordenação social os sentidos positivos da prevenção geral e 

especial. Contribui também COSTA (2007), com a posição doutrinária de que à pena 

pode ser assacada uma dimensão ético-jurídica e à coima uma total neutralidade 

axiológica. 

 No conceito de legalização entende-se que atividade não é ilegal, não incorrendo 

em sanções, penais ou civis. (PERTWEE, 2014) 

Na obra “A Política Criminal de Drogas no Brasil (Estudo Criminológico e 

Dogmático da Lei 11.343/2006)”, SALO DE CARVALHO, na nota explicativa da 7ª edição 

(2014), enfatiza que estamos “em um momento em que inúmeros países avançam nas 

políticas de redução de danos, optando explicitamente pela descriminalização 

(legislativa ou judicial) do porte de drogas para consumo (emblemáticos os casos de 

Portugal e Argentina, mas, sobretudo, do Uruguai, que legalizou toda a cadeia de 

produção e distribuição de maconha)”. Começa citando MATHIESEN (“A Caminho do 

Século XXI”), que em relação ao processo de descriminalização das drogas sustenta 

que esta política atingiria o epicentro do crime organizado, ‘neutralizando o mercado 

ilegal e reduzindo drasticamente a quantidade de crimes.’   

O autor aponta importantes conceitos da descriminalização: 

 
“No entender de CANESTRI, descriminalização é “(...) el acto u 
actividad que ‘hace perder a un acto ó a una infracción su 
carácter criminal”. PETER LEJINS define descriminalização 
como “(...) el proceso por lo cual cierta categoría de actos 
son removidos de la lista de aquellos que la sociedad ha 
clasificado como criminales; significa los procesos por los 
cuales algunos de los actos que la humanidad en algún 



Análise Comparativa Da Descriminalização Da Cannabis Nos Países Americanos 
E Europeus 

179 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

 

momento había clasificado como crímenes, son eliminados 
de esa categoría.” 
Sustenta DELMAS-MARTY que criminalizar e descriminalizar 
são, ao mesmo tempo, objeto e sujeito, movimento e 
definição, consequência e causa da política criminal.  
HULSMAN, ao incorporar no conceito as diferentes formas de 
concretização, entende por descriminalização, “(...) o ato e a 
atividade pelos quais um comportamento em relação ao 
qual o sistema punitivo tem competência para aplicar san-
ções é colocado fora da competência desse sistema. 
Assim, a descriminalização pode ser realizada através de 
um ato legislativo ou de um ato interpretativo (do juiz)” 
(CARVALHO, 2010). 

 

SALO DE CARVALHO começa por diferenciar a descriminalização legal da judicial. 

Quanto à legal ou legislativa, diz que comporta processos distintos: (1) 

descriminalização legislativa em sentido estrito, na qual se opera a abrogação da lei 

ou do tipo penal incriminador (abolitio criminis); (2) descriminalização parcial, 

substitutiva ou setorial, cujo processo é o de (2.1) transferência da infração penal 

para outro ramo do direito – v. g. direito administrativo sancionador, mantendo-se 

sua ilicitude jurídica, porém não penal e/ou de (2.2) alteração dos critérios 

sancionatórios, como a modificação nos critérios da tipicidade, flexibilização das 

penas ou de sua execução, criação de regras diferenciadas de extinção de 

punibilidade entre outros (reformatio legis in mellius). 

Quanto à descriminalização judicial o autor conclui que comporta duas formas 

diferenciadas, ou seja, é possível ao juiz, na análise do caso concreto, deixar de aplicar 

lei penal válida (constitucionalmente conformada), em razão de a conduta estar 

imunizada por excludente material (supralegal), como nos casos de aplicação do 

princípio da insignificância, consentimento do ofendido, inexigibilidade de conduta 

diversa, colisão de deveres, direito de resistência entre outras. Por outro lado, existe a 

situação em que o magistrado, a partir da ideia de filtragem, deixa de aplicar lei penal 

em decorrência de sua diafonia com o texto da Constituição (lei penal inválida). Neste 

caso, juiz, utilizando-se das possibilidades de controle difuso, emite decisão 

descriminalizadora em virtude da não conformação da lei com os valores, princípios e 

normas constitucionais. 

Já o processo de diversificação, segundo o autor, integra a mesma perspectiva 

político-criminal e criminológica dado o objetivo de contração do impacto (dano) social 

deflagrado pelo penal/carcerário. Assim, se as formas de descriminalização retiram da 

esfera de punibilidade determinadas condutas, os modelos diversificacionistas, 

mantendo a ilicitude penal do fato, intentam fornecer respostas estatais alternativas.  
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Logo após, SALO DE CARVALHO menciona procedimentos impróprios de 

descriminalização, segundo NILO BATISTA (“Algumas palavras sobre 

descriminalização”), o primeiro seria o exercido pelo cidadão que, conhecendo o 

fato delituoso ou dele sendo vítima, voluntariamente deixa de comunicar à 

autoridade policial. O segundo seria o exercido pelas agências policiais, cuja 

(in)ação condiciona a incidência do direito penal e o princípio da obrigatoriedade, 

vinculativo do impulso processual a ser realizado pelo titular da ação penal 

(Ministério Público). (CARVALHO, 2010) 

Quanto aos custos da criminalização e descriminalização das drogas, o autor 

cita JEFFREY MIRON, economista da Universidade de Harvard e ativista do The 

Independent Institute, da Califórnia, que concluiu que “em qualquer caso, políticas para 

reduzir o consumo de drogas fazem sentido apenas se os seus benefícios excedem os 

seus custos. Em face de a proibição ter substanciais custos de aplicação e produzir efeitos 

externos, demonstra ser alternativa inadequada para a redução do consumo de drogas”, 

importante trazer aqui o seguinte conhecimento empírico: 

 
“Estudos realizados por Jeffrey A. Miron apontam que se a 
maconha fosse descriminalizada nos Estados Unidos o país 
economizaria cerca de US$ 7,7 bilhões anualmente gastos em 
policiamento e ações militares. Por outro lado, poderia aumentar 
a arrecadação de impostos em até US$ 6,2 bilhões no mesmo 
período. A investigação intitulada As Implicações 
Orçamentárias da Ilegalidade da Maconha, divulgada em junho 
de 2005, financiada pela ONG Marijuana Policy Project (MPP) 
de Washington, ganhou adesão de inúmeros economistas de 
Universidades como Yale, Cornell e Stanford, que assinaram 
documento encaminhado ao ex-Presidente George W. Bush e 
ao Congresso americano requerendo fortes mudanças 
legislativas” (CARVALHO, 2010). 

 

Outro argumento a se destacar na obra de SALO DE CARVALHO, quanto à 

descriminalização das drogas, segundo CERVINI: 

 
“Não por outro motivo forte argumento para a descriminalização 
das drogas funda-se no fato de que “(...) la experiencia ha 
demonstrado que su penalización produce crímenes 
secundarios diferentes y frecuentemente más graves a los de 
las conductas prohibidas, creando nuevos criminales. Por otra 
parte, se observa que dicha penalización tiende a degradar la 
normal existencia humana e invariablemente su administración 
es arbitraria y discriminatoria” (CARVALHO, 2010). 

 

III - Diferenças legais e resultados 
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Passamos a estudar as leis e regulamentos em diferentes países e regiões, 

demonstrando as diferenças na legislação acerca das drogas, especificando a 

Cannabis, na Europa e América. 

  

1.1- Diferenças legais – Europa 

  

1.1.1- Portugal 

  

Da Europa podemos destacar duas legislações interessantes, com apontadas 

diferenças. Portugal, em julho 2001, com a entrada em vigor da Lei n.º 30/2000, de 29 

de novembro, descriminalizou o uso de todas as drogas, mantendo o status de 

ilegalidade para usar ou possuir para uso pessoal sem autorização. A jurisprudência 

considera a quantidade de drogas suficiente para 10 dias, a quantidade não criminal, 

em consonância com os limites quantitativos máximos fixados pela Portaria n.º94/96, de 

26 de Março, anexa ao Decreto-Lei n.º15/93, de 22 de Janeiro. O uso medicinal também 

não é reconhecido oficialmente.  

Importante destacar da decisão do acórdão n.º 79/2015, no Processo n.º 495/13, 

disponível no Diário da República, 2.ª série — N.º 48 — 10 de março de 2015, o seguinte 

entendimento: 

 
“Não julgar inconstitucional a norma, extraída 
interpretativamente da conjugação dos artigos 1.º, 2.º, n.os 1 e 2, 
e 28.º, da Lei n.º 30/2000, de 29 de novembro, e 40.º, n.º 2 do 
Decreto -Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, com o sentido de que 
se mantém em vigor este último preceito, não só quanto ao 
cultivo, como relativamente à aquisição e detenção, para 
consumo próprio, de plantas, substâncias ou preparações 
compreendidas nas tabelas I a IV, em quantidade superior à 
necessária para o consumo médio individual durante o período 
de dez dias.” 

 

Ou seja, a Cannabis é uma das substâncias compreendidas no anexo ao 

Decreto, que traz em seu item 2, do artigo 40 que “se a quantidade de plantas, 

substâncias ou preparações cultivada, detida ou adquirida pelo agente exceder a 

necessária para o consumo médio individual durante o período de 3 dias, a pena é de 

prisão até 1 ano ou de multa até 120 dias.” Portanto vê-se que a legislação vem se 

adaptando às situações inéditas de acordo com a conveniência. 

JORGE QUINTAS, da Universidade do Porto, explana sobre as diferenças pós-

descriminalização do consumo na lei de drogas de Portugal destacando que a lei da 

descriminalização do consumo cria uma dupla via de actuação do sistema legal para os 
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delitos previstos nas leis das drogas: i) uma via criminal para os delitos de tráfico 

(incluindo o tráfico de menor gravidade e a figura híbrida do tráfico-consumo) a ser 

apreciada pelos Tribunais; ii) uma via administrativa para os delitos de consumo 

(incluindo o acto de consumo, a aquisição e a detenção para consumo próprio de 

quantidades que não excedam o consumo médio individual durante o período de 10 

dias) a ser apreciada pelas CDT (QUINTAS, 2011). 

 

1.1.2- Holanda (Países Baixos)  

 

Outra legislação importante a se destacar na Europa é a da Holanda (Países 

Baixos), onde tem-se os objetivos de evitar o uso recreativo de drogas e o tratamento e 

reabilitação de usuários de drogas recreativas; reduzir os danos para os usuários; 

diminuir a perturbação da ordem pública por usuários de drogas (a perturbação da 

ordem e da segurança pública no bairro); combater a produção e tráfico de drogas. 

(EMCDDA, 2007) 

O Ministério da Justiça holandês aplica uma gedoogbeleid (política de tolerância) 

no que diz respeito à categoria "drogas leves": um conjunto oficial de diretrizes que 

dizem os promotores públicos em que circunstâncias os infratores não devem ser 

processados. Esta é uma versão mais oficial de uma prática comum em outros países 

europeus em que a aplicação da lei define prioridades em relação a crimes sobre os 

quais é importante o suficiente para gastar recursos limitados. 

De acordo com a atual gedoogbeleid a posse de uma quantidade máxima de 

cinco gramas de Cannabis para uso pessoal não é processado. O cultivo é tratado de 

uma forma semelhante. Cultivo de 5 plantas ou menos geralmente não é processado 

quando são abandonadas pelo cultivador. (DRUGS, 2011) 

 

1.2- Diferenças legais – América 

  

Importante destacar a legislação das drogas em três lugares estratégicos na 

América, com diferenças pontuais, quais sejam o estado da Califórnia e os países 

Uruguai e Brasil. 

 

1.2.1- Estados Unidos da América 

 

No Estado norte-americano da Califórnia, a posse da Cannabis foi 

descriminalizada, mas o cultivo e venda continuam sendo infrações penais. Em 4 de 
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novembro de 2014, os eleitores aprovaram a Proposição 47, que, entre outras coisas, 

reduziu a posse de drogas para uso pessoal, de crime para contravenção penal (exceto 

a posse de menos de um grama de Cannabis) (ST. JOHN, PAIGE, MARISA GERBER, 2014). 

 

1.2.2- Uruguai 

 

Quanto ao Uruguai, a Cannabis é um dos medicamentos mais utilizados. 

(UNODC, 2011) A legislação é recente (lei 19.172, de 20 de dezembro de 2013), 

regulamentada pelo Decreto de 6 de maio de 2014. Em agosto de 2014 o Uruguai 

legalizou o cultivo de até seis plantas em casa, e em outubro de 2014 o Governo 

começou a registrar os clubes de produtores, que serão autorizados a plantar um 

máximo de 99 plantas de cannabis anualmente (BBC News, 2014). 

A lei pretende reduzir o lucro que o tráfico de drogas cria para o crime 

organizado, bem como reduzir a violência relacionada às drogas e os problemas sociais 

associados (The Wall Street Journal, 2013). 

A lei permite que os usuários cultivem a planta para uso não comercial e concede 

licença aos agricultores profissionais para produção em escala maior. O plano inclui um 

sistema de registro de usuário, um imposto, e controle de qualidade, todos coordenados 

através da agência existente que monitora o tabaco, álcool e produtos farmacêuticos 

(Revolución Pan Americana, 2012). 

 

1.2.3- Brasil. 

 

Finalmente, no Brasil, existe a Lei de Drogas, nº 11.343, de 23 de agosto de 

2006, Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad; prescreve 

medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e 

dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada 

e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências. 

A lei considera como drogas as substâncias ou os produtos capazes de 

causarem dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas 

atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União, onde inclui-se a Cannabis. 

Proíbe, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a 

colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou 

produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem 

como o que estabelece a Convenção de Viena, das Nações Unidas, sobre Substâncias 

Psicotrópicas, de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso. 
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Quanto aos consumidores, se forem apreendidos com qualquer quantidade, de 

qualquer droga, serão advertidos sobre os efeitos das drogas, encaminhados para 

prestação de serviços à comunidade e inscritos em medida educativa de 

comparecimento a programa ou curso educativo. Se a quantidade da posse de droga 

for muito elevada, poderá ser tratado como crime de tráfico, sujeito a uma pena de 

reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa, além de outras penas 

aplicadas às diversas situações, tais como induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso 

indevido de drogas, entre outros.  

Em janeiro de 2015, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a 

reclassificação do canabidiol, conhecido como maconha medicinal, como medicamento 

de uso controlado e não mais como substância proibida. (Agência Brasil, 2015) 

 

2- Resultados 

 

Podemos destacar os resultados em locais onde houve alteração não tão recente 

e já é possível absorver tais informações, nos Estados Unidos da América tiveram 

recentes alterações legais, referente à Cannabis recreativa, em Washington, Colorado, 

Califórnia, Alasca e Oregon, sobretudo pode-se destacar o resultado do Colorado. Ainda 

no continente americano, houve aprovação de novel legislação referente à Cannabis 

recreativa no Uruguai, no entanto ainda não há resultados a serem apreciados. O Brasil 

entrou no contexto comparativo em razão do contraste de não haver descriminalização 

em nenhum sentido, portanto não se encaixa na demonstração de resultados. Quanto 

ao continente europeu, na Holanda a descriminalização é mais antiga e coube nesse 

trabalho para comparar sua pontual diferença em razão do conceito de consumo em 

coffeeshops, portanto não cabe aqui demonstrar resultados pós descriminalização 

desse país. Finalmente Portugal, passa-se a verificar os resultados expostos logo 

abaixo. 

 

2.1- Resultados – Europa 

 

2.1.1- Portugal 

 

De acordo com o Instituto Cato, o uso ilegal de drogas entre os adolescentes 

portugueses diminuiu depois de 2001, e 45% dos viciados em heroína do país, 

procuraram atendimento médico. Mas os críticos da política, como a Associação para 

um Portugal Livre de Drogas, dizem que o consumo geral de drogas no país teve, na 
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verdade, um aumento de 4,2% desde 2001 e reivindicar os benefícios da 

descriminalização está sendo "sobre-instigado". (GREENWALD, 2009). 

A seguir, podemos destacar alguns indicadores estatísticos que sugerem as 

seguintes correlações entre a estratégia de drogas e as seguintes evoluções, de julho 

de 2001 até 2007: 

- Maior aceitação do tratamento;  

- Redução no diagnóstico de HIV entre usuários de drogas em 17%; 

 

Fonte: European Drug Report 2014: Trends and 
developments/EMCDDA (Disponível em <http://mic.com>. 
Acesso em 18.fev.2015.) 

 

- Redução do número de mortes relacionadas com a droga, embora esta redução 

tenha diminuído nos últimos anos;  

- Uso relatado de "todas as drogas ilícitas" aumentou de 7,8% para 12%, o uso 

de cannabis aumentou de 7,6% para 11,7%, cocaína o uso mais do que dobrou, 

passando de 0,9% para 1,9%, ecstasy quase duplicou, passando de 0,7% para 1,3 %, 

e heroína aumentou de 0,7% para 1,1%;  

- O uso de drogas entre os adolescentes (13-15 anos) e usuários "problemáticos" 

diminuiu;  

- Cargas de trabalho de justiça criminal relacionados com a droga diminuiu;  

- Diminuição do valor na rua da maioria das drogas ilícitas, alguns 

significativamente (HUGHES; STEVENS, 2010, 2007), (CARDOSO, MANUEL et al, 2009), 

(YABLON, 2011), (CRIMPREV, 2009, 2008).  

  

2.2- Resultados – América 

 

2.2.1- Estados Unidos da América 

 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2014
http://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2014
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Nos Estados Unidos da América, não podemos deixar de destacar o recente 

resultado noticiado, quanto ao Estado do Colorado, que tem novel alteração legal em 

relação ao uso e venda (recreativa) de Cannabis, onde o Estado passou a regularizar a 

venda e consequentemente taxando impostos sobre e o resultado foi que, de acordo 

com a lei lá estipulada, os impostos tem um teto máximo, atingindo esse teto ele é 

devolvido aos contribuintes proporcionalmente e foi o que aconteceu em razão do 

demasiado lucro com a venda. (Disponível em <http://www.independent.co.uk>. Acesso 

em 18.fev.2015.) “Um ano depois, são mais de 400 os pontos de venda, o desemprego 

baixou para níveis de 2008 (pré-crise financeira), a criminalidade diminuiu e mais de 40 

milhões de impostos foram amealhados pelos cofres públicos deste Estado de pouco 

mais de cinco milhões de habitantes graças ao negócio. E nem sequer há sinais de um 

aumento do consumo, especialmente entre os mais jovens”. (Disponível em 

<http://www.dn.pt>. Acesso em 18.fev.2015)   

 

Considerações finais 

  

Com o presente estudo podemos entender melhor os conceitos que abrangem 

a política de Drogas, visualizar de forma a poder analisar ou criticar e entendendo as 

pontuais legislações acerca da Cannabis. 

 Podem-se analisar os resultados da legislação já em vigor há mais tempo e 

comparar com as recentes leis aplicadas, os aspectos inseridos em relação ao uso 

destrinchado em uso residencial ou em clubes, ou talvez em coffeeshops em alguns 

países, entender as sanções, perceber como é tratado o cultivo, quais os critérios de 

quantidade e locais de armazenamento, prever a funcionalidade de órgãos reguladores 

com ampla função em relação a fiscalização, cadastro, aprovação. 

 Enfim, conseguem-se perceber algumas experiências que traduzem os pontos 

positivos e negativos da descriminalização, enxergando se realmente diminui a 

violência, afetando o tráfico, se é benéfico para a sociedade, se beneficia os usuários 

facilitando o acesso ao tratamento, se tem um lado otimista aos pacientes de 

determinadas doenças com recomendação médica do uso da cannabis, se os impostos 

e lucros arrecadados são distribuídos de forma equânime. Se é seguro para a sociedade 

a descriminalização. 
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CAPÍTULO XII 

 
A CIDADE COMO LÓCUS DA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 
Aparecida L. A. Zuin1 
Vânia Siciliano Aieta2 

 
INTRODUÇÃO  

 
Na defesa da cidade como espaço social e lócus de vivência e convivência e dos 

Direitos Humanos, esse trabalho propõe contribuir ao desenvolvimento dos estudos da área 

do Direito, no sentido que, o modelo proposto da Cidade Educadora no contexto da 

globalização pode ser possibilitador, de modo consciente, para o alcance da função 

socioambiental das cidades prevista na Lei brasileira nº10.257/2001. Afinal, como também 

determina o art. 182 – da Política Urbana, na Constituição Federal de 1988: “A política de 

desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais 

fixadas em lei - tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais das 

cidades e garantir o bem-estar de seus habitantes”. Por sua vez, no art. 205 – CF/88 resta 

claro que a sociedade é responsável, ao lado da família e do Estado, a promover e incentivar 

o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (Capítulo III – Da Educação, da Cultura e do Desporto – Seção I 

– da Educação). Ora, a relação intrínseca com o art. 6º - Capítulo II – Dos Direitos Sociais: a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, etc., com os 

arts. 182 e 205 da Carta Magna são condizentes com os princípios inerentes da Cidade 

Educadora, como serão apresentados adiante. 

Seria de certo modo contraditório abordar o assunto sobre as cidades e direitos 

humanos sem antes entender o processo que desencadeou as injustiças nas cidades e, por 

isso, a necessidade do Direito propor normas, instrumentos, diretrizes, princípios etc., a fim 

de reverter tais injustiças; ou seja, a falta de moradia, saúde, educação, infraestrutura, 

transporte público, dentre outros problemas de ordem urbana, ocorrem porque mecanismos 

os quais deveriam atender a sustentabilidade das cidades falharam. Quanto ao aparato 

jurídico, Simone Wolff diz:  

                                                 
1 Pós-Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Direito. Linha de Pesquisas: Direito da Cidade. 
Projeto de pesquisa desenvolvido junto à Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ: “Cidade 
Educadora como modelo de gestão democrática na perspectiva da Lei 10.257/2001”. Líder do Centro 
de Pesquisas Jurídicas da Amazônia - CEJAM. Universidade Federal de Rondônia; Brasil. E-mail: 
profalazuin@unir.br; alazuin@gmail.com. 
2 Profª. Drª. do Programa de Pós-Graduação em Direito. Linha de pesquisa: Políticas Públicas 
Urbanas. Supervisora do projeto de pós-doutoramento de Aparecida L.A. Zuin., período de 
2013/2015. 
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A Constituição Federal de 1988 determina no seu artigo 21, inciso XX, 
a responsabilidade da União na instituição de diretrizes gerais para o 
desenvolvimento urbano; já os artigos 182 e 183 dispõem sobre a 
Política de Desenvolvimento Urbano, a ser executada pelo poder 
público municipal. Regulamentadora desses dois artigos, a Lei nº 
10.257 de 2001, trouxe à caótica realidade urbana brasileira um novo 
alento (s/d, p. 1). 

 

Nesse sentido, não há como dizer que o legislador não se atentou ao problema do 

desenvolvimento urbano, porque, a legislação é clara e as competências bem definidas. No 

entanto, entra aqui o problema dos desencantos com tantas cidades brasileiras em relação 

com o efetivo dos direitos sociais, apontando para o caráter dissociável dessas questões a 

elas inerentes. 

Nesse diapasão, vale retomar a história, pois, o processo de desenvolvimento 

econômico nas cidades que serviria para as riquezas de seus habitantes e melhor qualidade 

de vida, não atendeu ao seu propósito. Esse processo teve início com a industrialização e, 

consequentemente, as vidas nas cidades e de seus habitantes passaram a ser bem diferentes 

dos tempos em que o estágio se concentrava no campo. Ainda que, a industrialização seja 

tomada como problema para os modelos de cidades na sociedade moderna, é ela que fornece 

o ponto de partida para a consciência da época e o que dela advém aos assuntos da 

urbanização, afinal, a cidade preexiste nos moldes atuais justamente pelo processo de 

industrialização e pelo caminho de inversão do plano rural para o urbano.  

Desses enfoques uma breve síntese da origem das cidades colabora com a 

discussão acerca das cidades modernas e como foi preciso estender seus significados no 

âmbito jurídico, seja nos estudos sobre o território e Estado, como ainda no âmbito do 

desenvolvimento em conformidade com os regulamentos das políticas públicas em direção 

ao alcance e/ou atendimento dos Direitos Humanos; pois, a função socioambiental que 

demanda das cidades na atualidade, não pode caminhar dissociada da função educadora e 

de qualidade de vida dos seus habitantes. Aliás, conforme previsto na Lei 10.257, de 10 de 

julho de 2001, que passou a regulamentar os arts. 182 e 183 da Constituição Federal tendem 

a estabelecer as diretrizes necessárias para o cuidado com a política urbana. Para todos os 

demais efeitos, a Lei 10.257/2001 – ou o conhecido Estatuto da Cidade também vem ao 

encontro do tratamento jurídico da política urbana no sentido de aproximar os gestores 

públicos dos cidadãos. Se isso não bastasse, estabelece para todos os efeitos “normas de 

ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem 

coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental”, 

constante no Parágrafo Único – Capítulo I – Diretrizes Gerais.  
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Assim propõe o exercício do Direito atrelado ao das Cidades Educadoras e, ainda, 

propõe relacionar o Estatuto da Cidade aos arts. 6º, 182 e 205 da CF/88, pois, o primeiro trata 

dos Direitos Sociais, o segundo quando da Política Urbana pode estar mais próximo dos 

interessados quando o terceiro – Art. 205 – Seção I, da Educação - passa a ser promovido e 

incentivado com a colaboração da sociedade em busca dos demais Direitos Humanos.  

 

 

1.1 O conceito de cidade e a manifestação citadina na sociedade moderna 

 

 

Para Antônio Houaiss citado em Bonizzato (2007, p. 177-189), a palavra cidade teria 

o seguinte significado:  

 

Aglomeração humana de certa importância, localizada numa área 
geográfica circunscrita e que tem numerosas casas, próximas entre si, 
destinadas à moradias e/ou a atividades culturais, mercantis, 
industriais, financeiras, e a outras não relacionadas com a exploração 
direta do solo (...). 

 

Da mesma forma, o vocábulo urbano significaria: 

 

 1 dotado de urbanidade; afável, civilizada, cortês (...) 2 relativo ou 
pertencente à cidade, ou que lhe é próprio (...) 3 que tem caráter de 
cidade (...) 4 que ou o que vive na cidade, tem ocupação e hábitos 
típicos da vida da cidade (...) (BONIZZATO, 2007, p.178) 

 
Por fim, diz Bonizzato (2007), em sentido oposto ao conferido à palavra “urbano”, o 

mesmo Houaiss assim conceitua: “1 relativo a ou próprio do campo; situado no campo; 

campestre; agrícola; rústico. 

Segundo Silva (2007, 18-19) para que um centro habitacional seja conceituado como 

urbano torna-se necessário preencher no mínimo os seguintes requisitos: 

 

Densidade demográfica específica; 2) profissões urbanas como 
comércio e manufaturas, com suficiente diversificação; 3) economia 
urbana permanente, com relações especiais com o meio rural; 4) 
existência de camada urbana com produção, consumo e direitos 
próprios. Não basta, pois, a existência de um aglomerado de casas 
para configurar-se um núcleo urbano. 

 

Daí surge outra dificuldade, porque não se deve formular o conceito de cidade 

considerando núcleo urbano, pois, nem todo núcleo urbano pode ser cidade. Na sociologia 

urbana encontramos a tentativa de firmar o conceito de cidade como “uma situação humana”, 
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“uma organização geral da sociedade” (LEVERANI, apud SILVA, 2007, p. 20-21), “como 

centro de consumo de massa,” “como fábrica social” ou “como multiplicidade dialética de 

sistema” (DI FRANCO FERRATORRI, apud SILVA, 2007, p. 21-23), ou nos dizeres de Henry 

Lefebvre: como “projeção da sociedade sobre um local”, isto é, não apenas sobre o lugar 

sensível como também sobre o plano específico, percebido e concebido pelo pensamento, 

que determina a cidade e o urbano (2001, p.62). 

 Silva (2007, p.19) complementa concebendo três concepções para cidade: a) 

demográfica; b) econômica; c) subsistemas. Para o autor, o conceito demográfico e 

quantitativo de cidade é, atualmente, muito difundido, porque se considera cidade como um 

aglomerado urbano com certo número de habitantes. Em alguns países para se determinar o 

título de cidade implica que deverá haver mais de dois mil habitantes; cinco mil em outros; 

vinte mil para a Organização das Nações Unidas - ONU; cinquenta mil nos Estados Unidos 

da América - EUA. Essas são as concepções que orientam a definição dada por Sjoberg (Cf. 

Lefebvre. In: SILVA, José Afonso, p. 19), para quem a cidade é uma comunidade de 

dimensões e densidade populacional consideráveis, abrangendo uma variedade de 

especialistas não-agrícolas, nela incluída a elite culta. 

Uma vez apresentado o conceito de cidade pelo viés demográfico, tem-se a 

concepção de cidade na ordem econômica, cuja proposta se apoia na doutrina de Max Weber. 

Fala-se em cidade nesse sentido quando a população local satisfaz a uma parte 

economicamente essencial de sua demanda diária no mercado local e, em parte essencial 

também, mediante produtos que os habitantes da localidade e a população dos arredores 

produzem ou adquirem para colocá-los no mercado (WEBER, apud SILVA, 2007, p.19). 

Toda cidade nesse sentido que aqui damos ao termo é uma “localidade de mercado”. 

Partindo da ideia de mercado, também Joseff Wolf chega à definição de cidade como “forma 

de assentamento de população essencialmente apropriada para fomentar o comércio, o 

artesanato e o negócio, o cultivo dos valores espirituais e o exercício do poder público”.3 

Por fim, a última concepção, a cidade como um conjunto de subsistemas 

administrativos, comerciais, industriais e socioculturais que no sistema nacional geral 

significa: 

Como subsistema administrativo, a cidade é a sede de organizações 
públicas que governam não só a cidade mas também regiões maiores 
que a rodeiam. Como subsistema comercial, a cidade, centro de 
população, assume a posição nodal do comércio no sistema nacional, 

                                                 
3 Cf. “El Planeamiento Urbanistico del Territorio y las Normas que Garantinzan su Efectividad, 
conforme a la Ley Federal de Ordenacíón Urbanistica”, em La Ley Federal Alemana de Ordenación 
Urbanística e lós Municipio, Madri, Instituto de Estudios de Administración Local, 1973, p. 12, trad. de 
Joaquim Hernández Orozco. In SILVA, José Afonso. Op. cit. 
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e, como subsistema industrial, ela é o nexo da atividade industrial do 
país.4 

 

Embora haja a conceituação da palavra é válido dizer que o propósito é significar a 

cidade e não simplesmente conceituá-la (grifos nossos), pois, existe a fala da cidade (que 

pode ser um sistema dotado de significação); existe a linguagem urbana (que pode ser 

manifestada e pautada de várias significações); existe a escrita da cidade, do mesmo modo 

que existe o emprego do tempo, do espaço e da vida cotidiana presente nela. Assim, a cidade 

passa a ser o espaço social, produto da composição de pessoas, famílias, religião, cultura, 

princípios morais e jurídicos etc. Ou seja, uma esfera pública mediada por aqueles que com 

argumentação política se posiciona nela. 

Esfera pública é o termo proposto por Jürgen Habermas (2003) para designar o 

surgimento de uma arena onde os cidadãos privados se constituíam como um público para 

debater questões e influenciar os processos de decisão política. A esfera pública surge neste 

contexto, segundo a perspectiva de Jürgen Habermas, quando as forças sociais que 

pretendem influenciar as decisões do poder configuram um público que faz uso do debate 

racional e da argumentação política para legitimar publicamente suas posições na 

comunidade.  

Nesse sentido, esfera pública - cidade - é constituída pelo conjunto político dos 

sujeitos que, baseados numa relação social privada e de troca de mercadorias, 

conhecimentos e informações, debate num espaço público o desenvolvimento do conjunto de 

dispositivos de cidadania. No entanto, esse conjunto de dispositivos passa a ser significativo 

na medida em que estabelece mecanismos institucionais que possam vir a organizar 

efetivamente as relações, por um lado entre os sujeitos e os grupos sociais e, por outro, entre 

estes e as instituições sociopolíticas, econômicas, educacionais, etc. É aquela cidade cuja 

dimensão simbólica perpassa pela dimensão paradigmática e sintagmática, com os 

subsistemas privilegiados capazes de oferecer aos seus habitantes - o que pode ser vivido e 

sentido nela e por ela.  

Nesta esteira, estende-se a compreensão dos termos urbanização e urbanificação 

para designar o processo pelo qual esses habitantes crescem em proporção superior à 

população rural, cujo objetivo é a explanação do processo da manifestação de urbanização 

da sociedade brasileira. 

Para Silva, no Direito Urbanístico (2007, p. 21), o termo urbanização serve para 

designar o processo dito acima, isto é, pelo qual a população urbana cresce em proporção 

                                                 
4 Silva (2007) diz: Mantenho aqui a ideia de subsistema que é do autor referenciado, mas a mim me 
parece que o conceito de subsistema é inadequado, como é inadequado o conceito de sistema 
nacional, abrangendo tudo, isto é, sem indicar sistema de que, pois, o sistema há de ser sempre 
sistema de algo, senão o conceito vira uma abstração sem sentido. 
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superior à população rural, não se trata de mero crescimento das cidades, mas, de um 

fenômeno de concentração urbana. A sociedade em determinado país, prossegue o teórico, 

reputa-se urbanizada quando a população urbana ultrapassa 50%. Por isso, frisa Silva, um 

dos índices apontados pelos economistas para definir um país desenvolvido está no seu grau 

de urbanização. 

A urbanização da humanidade é, portanto, um fenômeno da sociedade moderna 

industrializada, em outras palavras, a Revolução Industrial gerou a urbanização das cidades 

transformando-as em centros urbanos com grandes aglomerados de fábricas, escritórios e 

habitações, muitas delas, precárias. A urbanização, portanto, não ocorreu somente nos países 

desenvolvidos como os Estados Unidos e alguns da Europa, mas atingiu também, os países 

subdesenvolvidos.  

Por isso, o acréscimo da urbanização sem prévio planejamento gerou enormes 

problemas de ordem socioeconômicos: falta de habitação adequada, desemprego, problemas 

de higiene e de saneamento básico, desorganização social, falta de educação e saúde que 

possam atender à população de modo condizente com os direitos fundamentais exigidos 

legalmente. 

Muitos desses problemas poderiam ser superados por meio da intervenção do poder 

público, que deveria possibilitar as melhores transformações do meio urbano e dar condições 

para novas formas de vida de modo sustentável. Segundo Silva dá-se a esse processo a 

denominação de urbanificação, processo deliberado de correção da urbanização, ou na 

criação artificial de núcleos urbanos, como as cidades planejadas da Grã-Bretanha e Brasília 

(pelo menos pressupomos ser um modelo condizente com a proposta de desenvolvimento do 

que venha a ser uma urbanização planejada). 

O termo urbanificação foi cunhado por Gaston Bardet (apud SILVA, 2007, p. 21) para 

designar a aplicação dos princípios do urbanismo, advertindo que a urbanização é o mal, a 

urbanificação é o remédio.  

De acordo com Gaston Bardet a urbanização criou problemas urbanos, os quais 

seriam corrigidos pela urbanificação dos espaços habitáveis. Assim, a técnica da 

urbanificação chegaria ao espaço urbano para possibilitar a boa urbanização.  

E a urbanização no Brasil? O Brasil foi, segundo Santos (2006, p.19) “durante 

séculos, um grande arquipélago, formado por subespaços que evoluíam segundo lógicas 

próprias, ditadas em grande parte por suas relações com o mundo exterior”. Havia, sem 

dúvida, para cada um desses subespaços com características do exterior, polos dinâmicos 

internos. Estes, porém, vale mencionar, tinham entre si relações escassas, não sendo, 

portanto, interdependentes. 
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Santos explica que esse fenômeno de explosão demográfica brasileira se deu pelo 

forte movimento ocorrido a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, cujo crescimento 

demográfico se valeu de uma natalidade elevada e de uma mortalidade em descenso. A esses 

fatores cita como causas essenciais os progressos sanitários, a melhoria relativa do padrão 

de vida e a própria urbanização. Assim, o Brasil quanto à urbanização tem uma vida que 

compreende mediações originais entre a cidade e o campo. É dessa mediação que o país vai 

conhecer uma ocupação periférica; o espaço passa a ser afetado pela modernização e surge 

o aumento do movimento, em todo território brasileiro, da urbanização pretérita, nos dizeres 

de Santos (2006). 

O autor pondera sobre o que se chama de industrialização. Para ele o termo 

industrialização não deve ser tomado no seu sentido estrito, isto é, como criação de atividades 

industriais nos lugares, mas em sua mais ampla significação, como processo social complexo, 

que tanto inclui a formação de um mercado nacional, quanto os esforços de equipamento do 

território para torná-lo integrado, como a expansão do consumo em formas diversas, o que 

impulsiona a vida numa relação terceirizada e ativa ao próprio processo de urbanização. Daí 

uma urbanização cada vez mais envolvente e mais presente no território com a ocorrência do 

crescimento demográfico sustentado pelas cidades médias e maiores, somadas às capitais 

dos estados. 

Para chegar nesse estágio moderno de cidade foi preciso passar da fase de uma 

autonomia relativa – e entre subespaços – a uma interdependência crescente, nos dizeres de 

Santos. A essa interdependência acrescenta-se o local, a sociedade regional e a natureza, 

porque ambas passam a se socializar territorialmente de modo capitalista, o que significa 

dizer, de circuitos locais rompidos para aos poucos se conectarem aos dos produtores em 

massa, à existência predominantemente de circuitos mais amplos (SANTOS, 2006, p. 49). 

Desse modo, o espaço da cidade se transforma e vai aos poucos se articulando às relações 

funcionais o que a leva ao desarticulado quanto ao comando local das ações que nela se 

exercem. 

Por isso, não há como negar que os fatores acima elencados estejam associados a 

muitos outros, tais como o próprio crescimento do capitalismo, haja vista que dos processos 

de deterioração constantes das cidades, parte deles são visivelmente verificáveis nas 

principais cidades do mundo, e com mais força nas cidades dos países subdesenvolvimentos 

ou do terceiro mundo. Embora a visibilidade que emerge dos tecidos urbanos mostram a 

violência e a insegurança urbanas, a falta de educação e saúde pública, infraestrutura 

deficiente, transporte público inoperante, falta de saneamento básico e considerável déficit de 

moradias, há também, a falta de comprometimento do poder público em “fazer valer” os 

direitos sociais. 
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De fato, o maior obstáculo para a efetividade dos Direitos Humanos nas cidades 

incorre nas disputas políticas, muitas vezes de fórum partidário. Se isso não bastasse, há 

ainda a questão jurídica muitas vezes “desconhecida” por parte dos gestores. Parece-nos que 

as aprovações das leis que determinam e/ou apresentam a urgência de se colocar em prática 

os direitos difusos e coletivos não foram capazes de afastar a negligência política e os 

problemas do urbanismo desenfreado.  

 

 

2 Cidade e a natureza jurídica: lócus das garantias fundamentais 

 

 

As normas urbanísticas, embora no Brasil não tenham ainda adquirido unidade 

substancial como deveriam para salvaguardar as necessidades inerentes ao espaço urbano, 

ainda assim vem sendo retomadas desde o movimento nacional de Reforma Urbana quando 

durante a Ditadura Militar fez surgir os movimentos sociais em busca da ordem democrática 

e de direito do Estado brasileiro. 

No Direito Urbanístico as normas têm por objeto disciplinar o planejamento urbano, 

como ainda a ocupação do solo urbano, as áreas de interesse especial, o ordenamento dos 

bens urbanísticos naturais e culturais, a disciplina urbanística da atividade edilícia e a 

utilização dos instrumentos de intervenção urbanística.  

Quanto ao Direito da Cidade, esse busca desenvolver uma reflexão teórica e de 

investigação sobre as questões relativas à configuração historicamente assimilada pelo 

processo de urbanização, sobretudo no Brasil, e da necessidade de criar novos instrumentos 

jurídicos capazes de responder, de maneira efetiva, os conflitos que se originam dos 

problemas urbanos contemporâneos, com ênfase no uso do solo urbano, ao planejamento 

urbano, à proteção ao meio ambiente, às particularidades da violência e da criminalidade, etc, 

com o objetivo de adequar os instrumentos jurídicos e políticas públicas voltadas para gestão 

eficiente da cidade (UERJ, Programa de Pós-Graduação em Direito da Cidade). 

Finalmente, com a Constituição de 1988 foi dada atenção à matéria urbanística, nos 

dispositivos sobre as diretrizes do desenvolvimento urbano (art. 21, XX, e 182), que trata da 

preservação ambiental (artigos 23, III, IV, VI e VII, e 24, VII, VIII, e 225), no que tange sobre 

os planos urbanísticos (artigos. 21, IX, 30 e 182) e da função urbanística da propriedade 

urbana. Nesses textos da Constituição Federal encontramos os fundamentos das amplas 

perspectivas da política urbana. Concernente a essa questão se insere a competência 

estadual para legislar com a União acerca do Direito Urbanístico conforme consta no artigo 

24, I. A questão do planejamento urbanístico local encontra-se fundamentado no artigo 30, 
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VIII, da CF/88. Da propriedade urbana fica sob o encalço do artigo 182, § 2°, que relaciona o 

cumprimento da função social às exigências da ordenação da cidade que deverá ser expressa 

no plano diretor, decorrente do artigo 182, § 4°. E a fim de orientar de modo mais preciso as 

questões inerentes aos arts. elencados, a Lei 10.257/2001 que regulamenta os arts. 182 e 

183 da Constituição Federal; estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 

providências – o Estatuto da Cidade. 

 

 

3 Cidade Educadora  - a cidade como lugar das garantias fundamentais 

 

 

Embora a constituição das cidades tenha sido arrolada desde a História Antiga da 

Humanidade, observa-se que ao longo desse marco inicial as cidades passaram por grandes 

transformações. Desta forma, registra-se que as transformações embora tivessem que ser 

direcionadas ao bem-estar dos seus cidadãos, infelizmente e, sobretudo, nos períodos mais 

recentes, o processo revelou uma crescente associação com a pobreza e o descaso público. 

É por isso que a ideia da Cidade Educadora vem à tona, porque se trata de um movimento 

que quer contribuir para a criação de uma nova arquitetura de gestão pública.  

O objetivo da Cidade Educadora é a melhor qualidade de vida da e na cidade, e para 

a qualidade de vida ter sentido é preciso potencializar os seus espaços educativos, a 

democratização do poder municipal e o desenvolvimento local, com base nos princípios 

éticos, estéticos, comunicacionais, sociológicos e filosóficos transparentes entre o Estado e a 

sociedade civil. 

Cidade Educadora é um conjunto de cidades internacionais e nacionais que se 

articulam formando uma rede em torno dos princípios da Educação Cidadã e da Cidadania 

Planetária. O que isso significa? Significa que sobre este modelo de cidade incide a referência 

dos valores pedagógico, jurídico, filosófico e comunicativo, ou seja, a cidade articulada e 

consolidada às suas ações públicas. Por isso, destaca-se a concepção de cidade como 

aquela que satisfaz as necessidades básicas do indivíduo: aprendizagem das técnicas 

informacionais, transmissão e preservação da cultura local, comportamento e produção de 

ambiente propício para as práticas de esporte e lazer, trabalho, etc, ou seja, lugar dos direitos 

dos seus habitantes. 

Por isso, na medida em que se coloca como propositora dos projetos sociais 

compartilhados com seus cidadãos, a cidade se posiciona como instância de poder 

administrativo, mas voltada à prática da educação democrática.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument


A Cidade Como Lócus Da Efetivação Dos Direitos Humanos 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

198 

 

Dadas a essas proporções o projeto de Cidade Educadora tem, ainda, uma relação dinâmica 

e processual com os princípios e normas dos Direitos apresentados acima, porque prevê por 

meio desse modelo ser mais justa.  

De acordo com a Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE) – Cidade 

Educadora - é uma organização cujos membros são cidades engajadas em projetos para 

melhoria de vida de seus cidadãos e, por isso, deve promover o cumprimento dos princípios 

da Carta das Cidades Educadoras; impulsionar colaborações e ações concretas entre as 

cidades; participar e cooperar ativamente em projetos e intercâmbios de experiências com 

grupos e instituições com interesses comuns; dentre outros objetivos 

Nesta esteira, às cidades são atribuídas as responsabilidades e compromissos 

específicos com o objetivo de potencializar a realização educativa. Assim, a cidade passa a 

assumir formas diferentes com uma gama de papéis contextualizados e em relação com seus 

habitantes, o território e a política que a sustenta. O projeto educativo deste modelo de cidade 

é alicerçado em programas e serviços dotados de sentidos à luz dos princípios do movimento 

da cidade educadora, em prol da política de desenvolvimento urbano e dos direitos sociais: 

educação, saúde, alimentação, trabalho e moradia, lazer, segurança, etc.  

A essa concepção de cidade não se limita a vivenciar os recursos pedagógicos 

somente nas escolas, mas se estende como agente educativo, do mesmo modo que o 

ambiente escolar comporta responsabilidades genéricas para o seu espaço e aos seus 

cidadãos, cujos objetivos são de satisfazer todos os anseios, tais como: a igualdade e a 

liberdade, os meios de formação, lazer, desenvolvimento pessoal, de cidadania política e 

potencialização dos próprios papéis urbanísticos que dela são exigidos, ou seja, os mesmos 

constantes no art. 6º da CF/88. 

De acordo com Villar (2001, p.15) a Cidade Educadora é uma cidade relacional, isto 

é, “o resultado que pretende aproveitar as suas possibilidades estéticas, ambientais e de 

convivência como âmbito natural de encontro, comunicação e criação, mediante as 

contribuições conjuntas dos distintos agentes”. 

Encontra-se subjacente a esta concepção “relacional” a filosofia da Cidade 

Educadora que definimos como enquadramento teórico de referência para o arranque de uma 

ação orientada a entender o território como espaço educativo.  

Segundo Paulo Freire (2003, p.43) é uma cidade dotada de qualidades. “É a cidade para a 

educação e a educação para a cidade”. Nestes moldes, a educação comprometida e dialógica 

no contexto de Cidade Educadora. Para a sua efetivação da função socioambiental tomamos 

de Freire três desdobramentos temáticos de suma importância: i) Educação para a Qualidade; 

ii) Qualidade da Educação e iii) Educação e Qualidade de Vida.  
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Ao transpor o enunciado “Qualidade da Educação” para “Educação com Qualidade 

Social” confere-se ao espaço social – cidade - a condição de transmitir o modo de cidadania 

ativa administrado, política e socialmente, com e pela comunidade: esta concepção pressupõe 

tornar possível a presença popular na direção e/ou destinos municipal, uma vez que ao ‘povo’ 

foi delegado o poder de se reconhecer no processo. Uma vez desenvolvida esta condição o 

termo “educação com qualidade social” se tornaria um valor de natureza “política”, tal qual 

prevista no artigo 1º da Constituição Brasileira: todo poder emana do povo.  

Outro objetivo da concepção de Cidade Educadora é dar à população o direito ao 

acesso às políticas públicas, ao mesmo tempo em que, possibilitaria um espaço de 

entrelaçamento de atividades de formação implicados na troca de saberes referentes ao 

mundo do trabalho e da cultura (FREIRE; GADOTTI, 2003, p.44). Assim, a ação da 

comunidade se integra às ações do poder público, conforme constam nas diretrizes legais da 

Constituição Federal de 1988, mais especificamente na Lei Federal n° 10.257/2001 – o 

Estatuto da Cidade. Por isso, se diz que todas as cidades são fonte de educação e lugar do 

efetivo exercício dos direitos e suas garantias.  

Desse modo, o ideal de Cidade Educadora vem ao encontro da lei contida no artigo 

43, do Capítulo IV – da Gestão Democrática da Cidade – Estatuto das Cidades, porque 

conforme consta neste capítulo deve se romper com a tal superada visão administrativista de 

disciplinar e/ou orientar as cidades a partir de regramentos impostos somente pelo Poder 

Público. Por isso, baseado nos fundamentos administrativos e jurídicos, a cidade por meio da 

gestão pública se utilizará de recursos para o controle socioambiental, como cita no artigo 43, 

a exemplo das ações coletivas visando à tutela jurisdicional em defesa do meio ambiente 

artificial ecologicamente equilibrado, que poderão ser manejadas pela população. 

 

 

Considerações finais 

 

 

A efetivação do direito à cidade depende da observância do princípio pleno da 

jurisdição e de suas funções sociais, sendo que estas, por sua vez, também podem ser 

efetivadas em conjunto com a população que reconhece a sua história e que nela reside. É 

desse modo que o desenvolvimento da democracia em face dos efeitos de produção e de 

ressignificação dos espaços depende da historicidade, da cultura, dos fatores e fatos 

econômicos etc., que possam ser também exaltados no Direito Urbanístico e Direito da Cidade 

ao alcance efetivo das garantias fundamentais, ou ainda, dos Direitos Sociais – art. 6º da 

CF/88, porque o desenvolvimento urbano depende da jurisdição, mas deve ser pensado e 
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correlacionado ao cumprimento das funções sociais da cidade e ao exercício que a urbe 

exerce sobre seus cidadãos.  

Todavia, cumpre relembrar que na CF/88 e no Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) 

é conclamado o regime democrático, com o objetivo de que a própria sociedade busque meios 

de melhor agir no seu lugar de (con)vivência e faça valer os seus direitos básicos 

fundamentais. 

Por meio da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Cidade o qual não se 

desvencilhou dos Direitos Sociais e de seus princípios e regras, as Cidades Educadoras 

apesar de pertencerem à esfera política pública guardam, em si, princípios de profunda 

intimidade com a Educação tão almejada pela sociedade moderna, porque na sua função 

socioambiental e a supremacia do interesse público que delas emergem, assim como as 

formas de intervenção urbana que mantêm distintos os enfoques de gestão democrática 

participativa, enquanto procedimentos discursivos para adquirem validade no espaço e/ou 

território devem, podem e fazem relegadas ao campo do “mundo vivido” de seus cidadãos e 

dos seus subsistemas culturais, sociais e econômicos.  
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CAPÍTULO XIII 

 
E (O) EU, COMO FICO(A)? 

NEOCONSTITUCIONALISMO NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS 
 

Paloma Abreu Monteiro1 
Rafael Henrique de Souza Victório** 

 
I. INTRODUÇÃO 

 
A produção deste artigo surge de uma constatação e de uma necessidade 

compartilhadas por nós, seus autores, que dão conta da razão do seu surgimento. Ambas se 

manifestaram em um momento tardio, já na pós-graduação, em que passamos a refletir e a 

questionar os conteúdos da graduação em uma perspectiva além das paredes da sala de aula 

e, mais ainda, dos textos das leis. 

Não nos foi transmitido, muito menos auto percebido, naquele momento, que pensar 

o Direito exige, mais do que limitar-se aos seus códigos legais e temporalidades pré-

determinadas, um olhar individualizado e ao mesmo tempo universal – aqueles são, na 

verdade, algumas das muitas lentes através das quais se deve utilizar para enxergá-lo. Pensar 

o Direito exige um pensar sociológico, antropológico, ou seja, multifacetado, e jamais 

puramente técnico ou formal. 

 Constatamos, então, que era preciso deslocar conceitos, correntes e teorias dos 

livros para as realidades, possibilitando novos discursos, novas observações e novas 

argumentações. O que hoje nos parece óbvio, desperta agora como necessário de se 

textualizar, visto que antes não surgiu para nós como objeto de questionamento de forma tão 

clara. 

Acometeu-nos, então, a necessidade de aliar a didática da graduação a essa nova 

percepção, de modo que este trabalho descreve, brevemente, a linha de pensamento que nos 

[des]atou, possibilitando outros e constantes olhares sobre o Direito.  

A crítica ao positivismo é, portanto, manifesta. Um dos objetos desse artigo é, assim 

sendo, o neoconstitucionalismo, à luz dos ensinamentos do jurista alemão Robert Alexy, na 

direção da solução de conflitos pela lei da ponderação. Do fetiche à lei ao fetiche da 

imparcialidade do juiz, muita reflexão se faz necessária. 

                                                 
* Graduada em Direito pela Universidade Federal Fluminense em 2012 e mestranda pelo Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito Constitucional na mesma instituição. Endereço 
eletrônico: paloma.amonteiro@hotmail.com 
 
** Graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2010, mestrando na área de 
Ciências Jurídico-Filosóficas pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto (Portugal), 
advogado, conciliador e mediador. Endereço eletrônico: rhs.victorio@gmail.com 
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Importante ainda dizer que daremos atenção especial aos conflitos que levantam 

discussões a respeito do self, envolvendo, por exemplo, a autodeterminação, a construção da 

personalidade, a disposição de si, pois deflagram, talvez mais explicitamente que os demais, 

a sua impossibilidade de codificação definida, de modo que a sua solução dependerá de 

raciocínio em tempo real, e não somente artigos de leis. 

Este artigo, portanto, objetiva refletir como a utilização de princípios, enquanto 

normas na solução dos conflitos, é capaz de estabelecer uma compreensão mais humanizada 

e eficiente dos tempos e espaços sociais que produzem as questões aqui abordadas, 

possibilitando uma reestruturação da sociedade e do Direito com vistas à consciência de que 

os indivíduos que a integram são múltiplos em si – e que dentre esses indivíduos, alguns 

ocuparão o papel de juízes –, produzindo, assim, argumentos contemporâneos e maduros à 

luz do caso concreto e da ponderação. 

O trabalho será estruturado de modo que, em um primeiro momento, traremos uma 

resumida exposição a respeito do histórico, conceito e elementos do neoconstitucionalismo, 

bem como dos princípios que norteiam a lei da ponderação e sua aplicação na solução de 

conflitos; isso posto, iremos propor uma breve análise de alguns temas e princípios que tratam 

das formas de expressão e construção do self, estabelecendo, a partir de então, como o 

neoconstitucionalismo permite superar a atual técnica jurídica de solução dos conflitos daí 

surgidos, humanizando tal processo; por fim, traremos sua conclusão, aliando considerações 

em relação a algumas críticas apontadas ao neoconstitucionalismo. 

 

II. Neoconstitucionalismo, princípios e a lei da ponderação 

 

A ideia de neoconstitucionalismo procura ultrapassar o constitucionalismo, superar 

um período no qual o conceito de constituição iniciou-se pelas revoluções capitalistas do 

século XVIII. A partir deste século, ideais político-liberais surgiram para suprir uma 

necessidade da época, em que a sociedade burguesa caminhou a procura de um sistema que 

a favorecesse e garantisse as liberdades dos indivíduos. 

Um conceito interessante de constitucionalismo que podemos ter como base nos é 

ensinado por J. J. G. Canotilho (2003). Para ele, o constitucionalismo seria uma ideologia ou 

teoria que concretiza o Estado como imprescindível à proteção dos direitos de todos os 

cidadãos. O governo regularia a organização política e social, sempre com o escopo 

garantivista dos direitos individuais e sociais da população, de modo que o constitucionalismo 

seria uma limitação do poder estatal. 

A partir desta concepção, a constituição escrita surge como um instrumento que 

define não apenas as liberdades e direitos fundamentais do homem, mas toda uma estrutura 
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política, que se direcionou para a divisão dos poderes do Estado e a limitação do mesmo. O 

balizamento do poder estatal é reforçado pela Declaração dos Direitos dos Homens e dos 

Cidadãos (França, 1789), que impede uma atuação governamental ampla e preconiza, 

simplesmente, uma não-intervenção. 

Entretanto, o conceito de constituição, assim como a própria sociedade, sofreram 

novas influências e consequentes alterações ao longo dos anos. Temos a Segunda Guerra 

Mundial como um marco histórico quando estamos nos referindo sobre o 

neoconstitucionalismo. Devido o grande impacto causado pelas guerras, tópicos antes 

desinteressantes para o constitucionalismo e positivismo jurídico, principalmente a moral e os 

valores, passam a ser discutidos no direito ocidental, ressurgindo como questões essenciais 

para a construção de uma constituição. 

São então aprovadas diversas leis fundamentais, estabelecendo a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU em 1948, um importante ponto de 

transformações constitucionais. Na esteira da evolução das cartas magnas, atribuiu-se maior 

valor à atuação do Judiciário. Um exemplo é a criação dos tribunais constitucionais, que 

surgiram para garantir a supremacia da constituição, e ainda a ampliação dos conteúdos 

materiais, com a inserção e qualificação de valores morais, fins e direitos. 

Portanto, a partir da segunda metade do século XX, na ótica dos marcos históricos 

ocidentais, o direito lastreado nos ideais positivistas começa a não oferecer respostas às 

dificuldades e novidades que surgem nesta época. Desse modo, o percurso trilhado por estes 

ideais não atingiu muitas das respostas que pretendia alcançar. Com isto, foi-se abrindo 

espaço para o natural desenvolvimento de novas teorias, pós-positivistas, que possuíam o 

escopo de responderem, por outra via, as lacunas deixadas pelo positivismo e, 

principalmente, fazer o direito evoluir e acompanhar a sociedade. Assim, desenvolveu-se um 

discurso racional e outros fatores que se contrapuseram às ideias positivistas. 

Assume-se, a partir de então, um novo entendimento a respeito das decisões 

judicias. Elas são agora percebidas como escolhas valorativas que devem garantir a 

objetividade. Assim sendo, o desenvolvimento de uma teoria da argumentação jurídica foi o 

caminho encontrado pelos neoconstitucionalistas para garantir tal fim, de modo que uma série 

de conceituações, precisamente no que se refere à norma jurídica, sofreu uma análise 

profunda por parte dos teóricos do pós-positivismo. 

Uma grande transformação no paradigma constitucional foi a inserção de princípios 

na construção dos textos constitucionais, sob a ótica da dignidade da pessoa humana. Essa 

nova ordem fez com que os teóricos do direito direcionassem suas forças na busca de uma 

solução eficaz para atingir a certeza jurídica, visto que o método lógico-formalista não era 

suficiente para solucionar os novos casos envolvendo os princípios adicionados ao 
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ordenamento jurídico. A questão dos valores não mais poderia ser ignorada nas decisões 

jurídicas, pois assim como o sistema não é coerente e completo, a sociedade não é estática. 

A ponderação foi um instrumento metodológico criado, cuidadosamente, para 

encontrar respostas para os casos de colisões de normas, que começaram a surgir com a 

nova tendência constitucional e a evolução dos direitos fundamentais. Este instrumento se 

propôs a trazer um equilíbrio ao nosso ordenamento jurídico através de sopesamentos e 

valoração de princípios. 

Outro ponto importante é a devolução da hermenêutica aos operadores (e à 

operação) do Direito: a interpretação não é mais tida como algo autônomo. A atividade 

interpretativa está dentro do indivíduo, o processo é interativo e o objeto nunca é estático.  

No contexto em que as decisões e interpretações são retomadas, o jurista volta a ser 

o mediador entre o texto e o caso concreto, e não apenas um simples aplicador de leis. Diante 

dos novos nortes valorativos impregnados de moralidade, como a dignidade da pessoa 

humana, a razoabilidade e a proporcionalidade, ele deve ser crítico, pensante e presente na 

interpretação e adequação das leis com o contexto social que se apresenta, na busca por 

soluções condizentes com os casos concretos. 

Os novos textos constitucionais, por possuírem uma forte configuração 

principiológica, incentivam a tarefa hermenêutica de superação do antigo método. É nesta 

linha que o professor Robert Alexy seguirá no seu desenvolvimento teórico. Motivado pelas 

decisões do Tribunal Constitucional Alemão, ele irá buscar, através de uma teoria do discurso 

racional, o equilíbrio jurídico que proporcione certeza e segurança jurídica. 

Diferenciando regras e princípios, Alexy (2011) deixa claro que ambos são normas 

pelo simples fato de serem fundamentos para condutas e as enunciarem. O método de criação 

é comum também, radicado no tema da autorização e do impedimento. Por fim, são normas 

pelo fato de serem justificações para decisões e juízos sobre condutas realizadas. 

Com o claro intento de combater os positivistas, que difundem que o direito é um 

sistema composto apenas por regras, os neoconstitucionalistas, como Alexy e Dworkin, 

caminham para diferenciar regras de princípios. Eles afirmam que existe um componente 

lógico que os distinguiria e individualizaria, assim como defendem a ideia de que se 

considerarmos o sistema jurídico sem a devida distinção entre regras e princípios, não 

encontraríamos respostas diante de alguns casos concretos, especialmente nos hard cases. 

Outra questão importante que se coloca diante da distinção entre regras e princípios 

é colocada por Canotilho (2003), que destaca a importância em saber se essa diferença entre 

eles é qualitativa ou quantitativa. 

É exatamente este o caminho apontado por Dworkin (2002), ao indicar a qualificadora 

do peso para os princípios. Segundo ele, as regras ramificam-se em dois resultados baseados 
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na validade: ou uma regra é válida ou não é. Caso a regra seja válida, ela deve ser 

absolutamente empregada, em sua inteireza; por outro lado, caso seja inválida, ela não deve 

ser empregada, pois não possui medida. Tal raciocínio sobre a validez não consegue ser 

aplicado aos princípios, uma vez que em caso de conflito de princípios, o tópico seria sobre o 

peso de cada um diante do caso concreto. 

Um princípio nunca será considerado inválido em um conflito com outro princípio. 

Seu valor poderá até ser ínfimo, entretanto, ele continuará a coexistir juntamente com o 

princípio de maior peso. Inclusive, caso os mesmo princípios choquem-se diante de outro 

caso concreto, podem assumir pesos diferentes. Fato impossível para as regras, que de forma 

alguma poderão ter uma existência conjunta. 

A questão fundamental dos princípios é que dificilmente surgirá uma situação em que 

um único princípio se apresentará de maneira integral, sem que seja conflitado por outro. O 

importante, contudo, é compreender que sempre será o caso concreto que irá fornecer os 

parâmetros de aplicação dos pesos aos princípios, identificando uma abordagem específica 

e individualizada ao conflito que se apresenta. 

Consoante expõe Alexy, a pedra de toque da distinção entre princípios e regras 

residiria, portanto, na questão qualitativa dos princípios: “o ponto decisivo na distinção entre 

regras e princípios é que princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior 

medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes” (ALEXY, 2011, p.90). 

Aqui, somos apresentados a uma das bases da teoria de Robert Alexy, em que ele 

afirma que os princípios, por distinguirem-se das regras pelo critério qualitativo e não 

quantitativo, são mandados de otimização, enquanto estas seriam mandados definitivos 

(ALEXY, 2011). 

O principal critério distintivo entre uma regra e um princípio é, portanto, o modo como 

eles se comportam no caso de colisão. Assim, as regras estão vinculadas à subsunção, e os 

princípios, à ponderação. 

Ao considerarmos os princípios como mandados de otimização, admitimos que sua 

estrutura permite diferentes graus de realização, que irão variar de acordo com o caso 

apresentado concretamente, mas que em todos eles sua capacidade máxima deverá ser 

atingida. Isto permite que os princípios apresentem caminhos diversos para solução dos casos 

apresentados.  

Importante, porém, sabermos que os princípios também se relacionam com as 

possibilidades jurídicas. Obviamente, se um princípio constitucional entrar em conflito com um 

infraconstitucional, o primeiro terá maior valor. 

O jurista e aluno do professor Robert Alexy, Virgílio Afonso da Silva, expõe de 

maneira exata e elucidativa esta questão ao dizer que: 
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No caso dos princípios, não se pode falar em realização sempre total 
daquilo que a norma exige. Ao contrário: em geral, essa realização é 
apenas parcial. Isso porque, no caso dos princípios há uma diferença 
entre aquilo que é garantido (ou imposto) prima facie e aquilo que é 
garantido (ou imposto) definitivamente (...). (SILVA, 2006, p.27) 

 

Uma vez compreendida as bases do neoconstitucionalismo e a diferença qualitativa 

dos princípios diante das normas, é preciso agora compreender como se dá a solução de 

conflitos a partir da colisão de princípios, à luz da lei da ponderação. 

Como estudamos acima, em matéria de direitos fundamentais, um fenômeno comum 

é a colisão de princípios e o conflito entre regras. No primeiro caso, para o jurista chegar a 

uma solução ele terá, inevitavelmente, que fazer uma opção valorativa para decidir qual 

princípio prevalecerá no caso concreto. A esta opção valorativa chama-se ponderação; no 

segundo, a solução seria a aplicação da subsunção do fato à regra: uma vez que o fato 

verificado e objeto de juízo preenchem todas as elementares, características e critérios 

necessários de uma regra, somente ela poderá ser aplicada. 

Para avançarmos no entendimento da lei da ponderação, imprescindível estudarmos 

o princípio da proporcionalidade.  

Classificado por Canotilho (2003) como princípio jurídico fundamental, o princípio da 

proporcionalidade é considerado como historicamente objetivado e progressivamente 

introduzido na consciência jurídica e que encontra recepção expressa ou implícita no texto 

constitucional. Assim, faz referência a este princípio como uma proibição do excesso 

(CANOTILHO, 2003, p.1.165), dispondo que esta proibição não defende apenas o arbítrio, 

mas também impõe, positivamente, a exigibilidade, adequação e proporcionalidade dos atos 

do Estado, no objetivo perseguido por este. 

Peça fundamental na elaboração da sua teoria, Alexy irá aprofundar-se nessa 

conceituação. Definindo-a como princípio da proporcionalidade em sentido lato, ensina que 

tal princípio é composto por três subprincípios, a saber: o princípio da idoneidade, o princípio 

da necessidade e o princípio da proporcionalidade em sentido estrito. Estes subprincípios em 

conjunto trazem a ideia de otimização, utilizada para individualizar os direitos constitucionais 

e, também, diferenciá-los das regras (ALEXY, 2011, p. 116). 

O subprincípio da idoneidade, que também é denominado de princípio da 

conformidade ou adequação, exprime a ideia da existência de uma relação ajustada entre o 

fim e os meios determinados, ou seja, qualquer medida que restrinja deve ser idônea à 

aquisição da finalidade a qual se pretende alcançar. Em resumo, seria um controle sobre a 

relação de adequação entre a medida tomada e o fim pretendido. 
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Com relação ao principio parcial da necessidade, também referido como princípio da 

exigibilidade, a medida a ser adotada deve ser, sempre, a menos prejudicial ao cidadão e à 

coletividade e, em contrapartida, a mais eficiente. Os meios adequados na promoção de um 

direito devem ser escolhidos de acordo com o que cause menor interferência aos direitos de 

defesa, ou seja, os direitos fundamentais. 

Estes dois subprincípios estão relacionados à realidade fática, ou seja, o caso 

concreto é quem determinará sua aplicação. A realização dos subprincípios da adequação e 

da necessidade nasce da concretização na máxima medida possível, porém sempre de 

acordo com as possibilidades existentes no caso concreto. 

Por último, temos o princípio da proporcionalidade em sentido estrito, do qual refletirá 

a lei da ponderação. 

A proporcionalidade em sentido estrito consiste efetivamente em um sopesamento 

entre a força de uma restrição e de uma realização de direito. Este seria o último passo a ser 

realizado quando se aplica o princípio da proporcionalidade em sentido amplo. Portanto, caso 

a medida não seja adequada e nem necessária, não existe motivos para que seja analisada 

por este último subprincípio. 

Diferentemente dos outros dois subprincípios, a proporcionalidade em sentido estrito 

é relacionada com as possibilidades jurídicas. É por esse motivo que dela se extraia a lei da 

ponderação. Nas palavras de Alexy: 

 

O princípio da proporcionalidade em sentido estrito origina-se da 
obrigação de uma realização tão extensa quanto possível 
relativamente às possibilidades jurídicas, isto é, relativamente, no 
geral, a princípios que se contrapesam. Aqui nós estamos tratando de 
balanceamento ou sopesamentos num sentido estrito e verdadeiro. 
Isto é necessário sempre que o cumprimento de um princípio conduza 
ao não cumprimento de outro, portanto sempre que um princípio 
somente seja realizável à custa de outro. (ALEXY, 2005, p.160) 

 

Assim, colocados sobre a balança os meios e os objetivos de cada princípio em 

conflito, irá realizar-se um juízo de ponderação, com a finalidade de se averiguar qual princípio 

deverá prevalecer. 

Segundo Canotilho (2003), o princípio da proporcionalidade em sentido estrito 

resultaria em um “juízo de ponderação” e seria aplicado a direitos, visando certificar se o meio 

empregado para aquele direito é proporcional ao fim. Tal subprincípio também surge como 

um limite da discricionariedade, pois quando colocado corretamente, veda que excessos 

sejam realizados com a lei da ponderação, pois deve existir um nexo racional entre as 

escolhas realizadas e a decisão. 
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A lei da ponderação atua, portanto, como ferramenta impulsora do equilíbrio no 

âmbito do ordenamento jurídico. Acompanhando novamente o pensamento do professor 

Canotilho (2003), ela seria uma necessidade diante dos problemas existentes e não um 

arbítrio dos constitucionalistas e teóricos do direito. Consoante o professor, existem três 

razões para adoção deste “novo” método: 

 

(1) Inexistência de uma ordenação abstracta de bens constitucionais, 
o que torna indispensável uma operação de balanceamento desses 
bens de modo a obter uma norma de decisão situativa, isto é, uma 
norma de decisão adoptada às circunstâncias do caso; (2) Formatação 
principal de muitas das normas de direito constitucional (sobretudo das 
normas consagradoras de direitos fundamentais) o que implica, em 
caso de colisão, tarefas de “concordância”, “balanceamento”, 
“pesagem”, “ponderação” típicas dos modos de solução de conflito 
entre princípios (que não se reconduzem, como já se frisou, a 
alternativas radicais de “tudo ou nada”); (3) Fractura da unidade de 
valores de uma comunidade que obriga a leituras várias dos conflitos 
de bens, impondo uma cuidadosa análise dos bens em presença e 
uma fundamentação rigorosa do balanceamento efectuado para a 
solução de conflitos. (CANOTILHO, 2003, p.1.237). 

 

Por fim, faz-se necessário conhecer os mecanismos de aplicação da lei da 

ponderação na solução de conflitos. 

Primeiramente, deve-se ter um caso concreto no qual, no mínimo, dois princípios 

sejam conflitantes. Um dos dois princípios, sendo esse o caso, terá que condescender em 

relação ao outro. Entretanto, isto não representa que o princípio que condescendeu será 

considerado inexistente ou inválido – segundo Dworkin (2002), a colisão de princípios 

acontece apenas entre princípios válidos. Caso um princípio seja inconstitucional ou inválido, 

a colisão não chega a existir. 

O objetivo da ponderação é o alcance de um equilíbrio, e não a escolha de um 

princípio em perda do outro. Ocorre uma escolha valorativa – que para Juan Antonio García 

Amado (2010) seria a parte decisiva na aplicação desta lei, sendo a ponderação apenas uma 

pequena parte final –, em que o intérprete, utilizando-se da racionalidade, irá atribuir 

pesos/graus para cada princípio em colisão e verá, de acordo com o caso concreto, qual 

princípio prevalecerá diante o outro. 

Alexy (2011) expõe o procedimento a ser aplicado na utilização da lei de ponderação 

em três resumidos passos: o primeiro passo consistiria em estabelecer o grau de insatisfação 

ou de detrimento do primeiro princípio; o segundo compreenderia na determinação da 

importância da satisfação do segundo princípio que compete com o primeiro; e o último passo 
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consistiria em determinar se, por sua importância, a satisfação do segundo princípio justificaria 

a não satisfação do primeiro. 

A lei da ponderação tem como pano de fundo as teorias da argumentação jurídica e 

as inclinações da interpretação jurídica. Entretanto, a racionalidade não está na técnica em 

si, mas no grau de convencimento que o jurista conseguir apresentar em sua argumentação 

e nos pesos atribuídos aos princípios. Exatamente por isso a atribuição dos pesos é 

considerada tão importante no seu processo de aplicação. 

O que chama atenção neste processo é a humanização no trato dos conflitos. Ao 

fazer uso de princípios, bem como da lei da ponderação no momento de colisão entre eles, o 

magistrado mantém sua decisão aliada ao caso concreto, trabalhando a questão do equilíbrio 

e da certeza jurídica sem limitar-se à rigidez apática e distante das regras. Dessa forma, 

humaniza-se não apenas todo o procedimento de solução de conflitos, mas o próprio juiz, em 

uma discussão de realidade menos presa às amarras do fetiche de imparcialidade que muitas 

vezes impede a reflexão baseada no ser humano, no indivíduo que é múltiplo em si e nos 

diferentes estados que ele mesmo produz. 

A partir de então, traçamos um novo rumo para reflexão, em que devemos pensar o 

neoconstitucionalismo inserido na ideia de que: 

 

 (...) os Direitos não só são artefatos construídos por sociedades 
temporal e espacialmente determinadas, como são capazes de 
produzir, reciprocamente, temporalidades, espacialidades e 
sociabilidades distintas. Isto ocorre em função dos espaços e dos 
lugares que forem capazes de instituir e serem por eles reinstituídos, 
pois como já foi dito, os Direitos conformam, por excelência, as 
expressões dos poderes simbólicos de estruturas por eles 
estruturadas e a partir deles estruturantes. Operam em um movimento 
pendular, o que os fazem artefatos poderosos como os relógios, que 
permitiram ao Ocidente dominar o mundo em uma escala global. Em 
suas buscas por discursos normais, capazes de produzir consensos, 
os Direitos, ou as sensibilidades jurídicas, acabam por se tornarem 
constitutivos das vidas sociais dos grupos e dos indivíduos. (LOBÃO, 
2012, p. 70) 

 

Neste sentido, pensar na solução dos conflitos implica não apenas na reprodução de 

direitos e produção de consensos, mas na própria constituição de vidas sociais. Os princípios, 

na sua concepção de mandados de otimização, aliados à lei da ponderação, facilitam os 

diálogos a respeito da compreensão humana, desafiando estruturas inflexíveis de direito 

positivo ao privilegiar o caso concreto: nas múltiplas visões que cada princípio suporta, 

visualizadas por meio de processos reais e individualizados de reflexão, conflitos complexos 

e inéditos, tais como os surgidos das diversas formas de expressão e determinação do self, 

podem ser discutidos de maneira eficaz, contemporânea e, acima de tudo, humana. 
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É o momento de falarmos, agora, sobre alguns dos princípios que norteiam a 

dignidade da pessoa humana na construção e disposição de si. Sob esta perspectiva, 

pretendemos reforçar a importância do neoconstitucionalismo na solução de conflitos, uma 

vez que as questões que envolvem tais relações humanas não podem ser codificas por 

completo e de maneira exata, muito menos conjecturadas. 

 

III. Lei da ponderação nos conflitos, construção e proteção do self 

 

Ainda que não exista um consenso a respeito do conceito de self (as discussões 

trabalham com ideias de psique, ego, o sujeito em suas próprias fantasias), compreendê-lo 

envolve questões simples de assimilação de identidades e autopercepção, embora ele vá 

além. O ser humano desenvolve relações consigo e com o outro na construção de sua 

identidade, em um conjunto de percepções que envolve expressões manifestadas de dentro 

para fora, seu corpo, suas singularidades e suas vontades. Ele é o ser, o querer-ser e ainda 

o que os outros veem. 

Seguindo por esse caminho, princípios como o da dignidade da pessoa humana, da 

autonomia das vontades, da liberdade de expressão, como os direitos à construção da própria 

personalidade, de disposição do próprio corpo e da igualdade pelas diferenças estruturam 

toda uma infinidade de possibilidades de representações do ‘eu’ que, muitas vezes, colidem 

nas suas evoluções e geram conflitos sociais. 

Conflitos como estes, quando (e se) chegam ao Judiciário, necessitam de uma 

ponderação profunda, refinada, multidisciplinar e humanizada, de modo que se possa produzir 

verdadeiros nortes nas vidas sociais de grupos e indivíduos. Tais questões, tão frágeis e 

complexas, antes de uma sentença precisam de compreensão da sua universalidade, de um 

olhar que vá do hermético para a hermenêutica, sendo impossível de serem discutidas por 

uma figura “imparcial”, cujas ferramentas sejam apenas códigos legais.  

Em se tratando do espaço que o indivíduo detém nele mesmo, na sua própria 

concepção e percepção de si, o importante não é a aplicação de regras, mas o caminho pelo 

qual se chega ao seu entendimento. 

Dessa maneira, é urgente que se comece a pensar sem tabus a respeito da figura 

do juiz e de todo o processo de solução de conflitos. O que é essa imparcialidade que tanto 

se chama no Judiciário? Ela é um estado possível de ser alcançado por um indivíduo?  

Preferimos trabalhar acreditando (e buscando) em uma outra necessidade imperiosa 

no procedimento de resolução de demandas: a aplicação da lei da ponderação e a 

humanização do juiz, método e conduta que o aproxima dos indivíduos jurisdicionados e de 

suas colisões. Humanizar é harmonizar. 
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Os temas relacionados ao self, aqui considerado no sentido amplo de construção de 

si, conforme explicamos acima, foram selecionados para integrar nosso chamado para 

reflexão dada as suas singularidades e urgências, bem como a impossibilidade de trabalhá-

los unicamente por um sistema de codificação, leis, regras e catálogos. Para nós, temas 

únicos em si, universais na individualidade, apenas podem ser transformados em soluções 

(no Judiciário) caso passem por um processo de ponderação de princípios por indivíduos 

capazes e conscientes da multidão de “eus” que constroem a sociedade. 

Uma questão latente e que fornece ilustração ao tema diz respeito à disposição do 

próprio corpo. Através dele, o indivíduo é o veículo e a substância do signo: é, ao mesmo 

tempo, o significante e o significado (SAUSURRE, 1916). Quando um signo se torna uma 

convenção, passa a ser um símbolo; se caracterizado por ser um mediador de participação 

humana, o consideramos um símbolo social ou um código cultural (PIERCE, 1974). O signo 

social é um signo de participação através do qual o indivíduo manifesta a sua identidade e 

participação em um grupo e, ao mesmo tempo, reivindica e institui essa pertença, exprimindo 

a organização da sociedade e as relações interindividuais. 

O diálogo do indivíduo com seu corpo é essencialmente autônomo e de propriedade. 

Este caráter de autonomia, presente na essência de todo ser humano, surge da sua própria 

razão de ser, anterior a qualquer ordem jurídica: dotado de consciência e livre arbítrio, o ser 

humano é capaz de pensar e fazer escolhas, bem como de se relacionar e se comunicar. 

Assim sendo, goza de autonomia de vontade, ou seja, possui o direito individual de fazer tudo 

aquilo que tem vontade, desde que não lesione os interesses de outrem (coexistência da 

autodeterminação e da autorresponsabilidade). 

O ponto importante é o momento em que o indivíduo se depara com certas limitações, 

legais e sociais, no agir sobre seu próprio corpo, uma vez que todo ser humano dialoga com 

o mesmo em um sentido de posse total. Quando surgem conflitos a respeito do uso ou não 

de uniformes em determinadas instituições, ou das restrições quanto às vestimentas na 

entrada do fórum, ou do uso de tatuagens em órgãos militares, ou ainda da legalização do 

aborto, é do corpo e do direito de cada um de dispor de si que estamos falando. 

Algumas destas demandas se fundamentam em torno do debate entre o que de fato 

garantiria a dignidade da pessoa humana: autonomia privada existencial em sentido amplo ou 

a indisponibilidade do corpo humano em prol da integridade física e dos “bons costumes” 2? 

A solução não será encontrada em um parágrafo de um artigo legal, mas será construída em 

                                                 
2 Essa expressão encontra-se entre aspas por conta do artigo 13 do Código Civil. Art. 13. “Salvo por 
exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição 
permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes. 
Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante, na forma 
estabelecida em lei especial”. 
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um caminho de ponderação de princípios, humanizando uma questão que é puramente 

humana. 

 

IV. Conclusão 

 

Discutir o neoconstitucionalismo à luz da sua assunção em nosso ordenamento 

jurídico supõe, além da estruturação do sistema de normas em regras e princípios (cada vez 

mais amadurecidos), a aceitação consciente da humanização do juiz no processo de solução 

de conflitos. 

A ponderação na colisão de princípios traz consigo a questão da subjetividade. 

Acreditamos que ela existe, ainda que limitada, e nos arriscamos a ir além: ela é necessária. 

Subjetividade compreende a qualidade daquilo que é relativo ao sujeito ou nele existente, e 

aceitar que o procedimento decisório de demandas humanas construirá e será construído sem 

tropeços em realidades impossíveis de leis inflexíveis, bem como em imparcialidades 

concretas, promove uma discussão consistente e eficaz sobre aquilo que se deseja e espera 

para um sistema judiciário. 

É preciso ir além dos manuais. As realidades e os espaços que nos cercam trazem 

consigo múltiplas significações, constantes e imprevisíveis. Estarmos preparados para elas 

não é reproduzir procedimentos ou regras, mas ter o raciocínio e a consciência treinados para 

aquilo com o que não se está familiarizado, de modo que a compreensão será construída no 

momento em que a demanda surgir, à medida que o indivíduo a chamar. 

Debater esta forma de aplicação do neoconstitucionalismo, sobre seu viés de 

ponderação, tópica e princípios, propõe uma ressignificação na compreensão do papel do 

Judiciário na solução de conflitos. Não se trata de discutir ativismo judicial ou a descrença 

justificada no Poder Legislativo, mas de se olhar especificamente para os conflitos trazidos 

pelos indivíduos em si. 

Dizemos isto por não considerarmos vagas ou “muito abertas” as normas 

constitucionais sob a ótica dos princípios, mas sim por percebê-las como estruturas 

individualizantes do ponto de vista da solução de uma demanda. Mais do que potenciais 

criadoras de leis, as decisões baseadas na ponderação de princípios são geradoras de uma 

compreensão humanizada para uma certa contenda que, caso possa ser aplicada a um 

conflito futuro, seja por ter sido pensada, ponderada e refletida com consciência e diálogo. 

São estas reflexões que não podem permanecer intocadas ou limitadas, mas 

explicitamente colocadas para se desenvolverem nos seios das academias e tribunais. 

Repensar padrões e sistemas, conhecê-los e corromper as formalidades e linhas de 
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pensamento a que estamos acostumados é o princípio das evoluções, aproximando-nos da 

compreensão e aprimoramento do humano que somos e queremos ser. 
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CAPÍTULO XIV 

 
CONTRIBUIÇÃO DO MODELO PORTUGUÊS DE COMBATE À VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA NA EFETIVIDADE DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 
 

Vanessa Lopes Vasconcelos1 
Francisco Damazio de Azevedo Segundo2 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A violência doméstica é uma das mais tomentosas formas de agressão ao ser 

humano, tendo em vista que historicamente a mulher imbuía-se a um modelo de 

sociedade patriarcal, nascendo, portanto, para obedecer ao pai e depois ao marido, 

ficando submissa e não possuindo, desta maneira, nenhuma forma de expressão, por 

isso sendo discriminada, humilhada e desprezada. 

Por muitos anos esta violência foi tratada pelos Estados com indiferença, sendo 

renegada e não possuindo controle legal, tornando-se um problema exclusivamente 

pessoal. 

Na década de 60, adquiriu relevo como uma violação aos Direitos Humanos, e 

desde então o tema tem sido visto como um problema que não se restringe ao ambiente 

privado, mas intuindo ao Estado a função de legislar e promover políticas públicas que 

visem a segurança do ente familiar que sofrerá a agressão, de modo a garantir o bem-

estar e segurança familiar. Atualmente, mais de dois terços dos países possuem leis 

contra a violência doméstica. 

Nesse viés, a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) surge no Brasil para corrigir esse 

problema social, na medida que resguarda o equilíbrio na relação doméstica. Criando 

mecanismo judicial específico, os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra as 

Mulheres com competência cível e criminal inovou com as medidas protetivas de 

urgência para as vítimas de violência doméstica. 

Já Portugal, seguindo a linha dos movimentos em prol dos direitos humanos, 

influenciado pelos movimentos feministas e com o fim de sua ditadura, previu já no 

Código Penal de 1982 a punição para o crime cometido dentro das relações de 

intimidade. Após várias inovações legislativas, surgiu a atual legislação sobre o assunto, 

a Lei nº 112 de 16 de setembro de 2009, que estabeleceu um regime jurídico de 

                                                 
1Professora do Curso de Direito da Faculdade Luciano Feijão; Mestre em Ciência Jurídico 
Internacional pela Universidade de Lisboa.  
2 Professor efetivo do Estado do Ceará na área de Filosofia, Pós-Graduando em Direito e 
Especialista em filosofia. 
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prevenção, proteção e repressão à violência doméstica, introduzindo instrumentos 

também de assistência às vítimas.  

Como objetivo primordial do presente trabalho tem-se o estudo análogo da Lei 

Maria da Penha e a Lei 112/2009 do Direito Português. Com objetivo específico de traçar 

um parâmetro entre as duas legislações buscando, no caso da aplicação das medidas 

protetivas, uma análise da experiência portuguesa frente a legislação brasileira.  

O estudo comparado das legislações visa fortalecer a efetividade da lei em ambos 

os países, tendo como fulcro os debates legislativos e serviços públicos já realizados 

que possuem eficácia, de modo a servirem como parâmetro de realização. Contudo, 

não se pode esquecer das problemáticas próprias vigentes na sociedade brasileira. 

Sendo que não se trata em impor o modelo alienígena, mas sim de sua aplicação de 

modo a concretizar a “identidade jurídica” brasileira, visando garantir à vítima de 

violência doméstica a proteção e a dignidade necessária à vida. 

 

2. MODELO PORTUGUÊS DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

Em Portugal a possibilidade de punição de crimes de violência doméstica surgiu 

já no Código Penal de 1982, no capítulo destinado aos crimes contra a integridade física, 

no artigo 153, “maus tratos ou sobrecarga de menores e de subordinados ou entre 

cônjuges”. No presente artigo o legislador concatenou crimes contra menores e contra 

o cônjuge, deixando claro que o ato deveria ser adotado com malvadez ou egoísmo, 

seria punido com prisão de 6 meses a 3 anos e multa, conforme a seguir: 

ARTIGO 153.º 
(Maus tratos ou sobrecarga de menores e de subordinados ou 
entre cônjuges) 
1 - O pai, mãe ou tutor de menor de 16 anos ou todo aquele que 
o tenha a seu cuidado ou à sua guarda ou a quem caiba a 
responsabilidade da sua direcção ou educação será punido com 
prisão de 6 meses a 3 anos e multa até 100 dias quando, devido 
a malvadez ou egoísmo:  
a) Lhe infligir maus tratos físicos, o tratar cruelmente ou não lhe 
prestar os cuidados ou assistência à saúde que os deveres 
decorrentes das suas funções lhe impõem; ou  
(...) 
3 - Da mesma forma será ainda punido quem infligir ao seu 
cônjuge o tratamento descrito na alínea a) do n.º 1 deste artigo. 

 

Segundo Madalena Duarte, o processo de desenvolvimento português quanto ao 

tema foi lento, devido à ditadura militar que atrasou o país em mais de vinte anos em 

relação aos outros países da Europa, e faz duras críticas ao artigo que inaugura a 

proteção à violência advinda das relações domésticas: 
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A redacção do artigo 153º do Código Penal de 1982, que 
consagrou o crime de maus-tratos a cônjuge na ordem jurídica 
portuguesa, nunca satisfez totalmente as organizações 
feministas, por ser uma versão adaptada de uma proposta inicial 
onde esta problemática não era sequer considerada. 
Efectivamente, a autonomização do crime de maus-tratos foi 
proposta pela primeira vez por Eduardo Correia, em 1966, no 
Ante-Projecto para a revisão do Código Penal. (...) Desta 
proposta inicial não constava, pois, os maus-tratos a cônjuge, 
aspecto introduzido mais tarde pela comissão revisora. Como 
consequência, o denominador comum presente em todo o artigo 
– uma relação de subordinação entre o agente e a vítima 
(menores, indefesos de diversa espécie e subordinados) – 
tornou-se extensível para as relações conjugais nas quais 
impera a igualdade entre os cônjuges. 

 
O crime era de natureza pública, mas a jurisprudência mitigou a aplicação, 

transformando-o em semi-público, por entender que deveria o crime seguir a regra dos 

delitos de ofensa à integridade física, ou seja, necessitar da queixa da vítima, o que no 

direito brasileiro seria o instituto da representação penal (TÁVORA, 2014, p. 160). 

Um longo caminho foi percorrido desde 1982, foram inclusos os maus tratos 

psíquicos ao cônjuge, tirou-se a obrigatoriedade de caracterização do dolo específico 

da malvadez ou egoísmo, o crime foi considerado de natureza pública, alargou-se o 

aspecto de abrangência do delito, possibilitando que o progenitor de descendente 

comum em primeiro grau fosse processado criminalmente por violência doméstica, 

criação de mecanismos de efetivação da lei, tais como proibição de contato com a 

vítima, afastamento da residência desta por até dois anos (Ibidem). 

A reforma penal de 2007 (aprovada pela Lei n.º 59/2007) inovou a forma 

portuguesa de enfrentamento à violência doméstica, inicialmente o crime saiu da relação 

de “crimes de maus tratos” e foi definido no mesmo diploma como “Violência 

Doméstica”, sendo tipificado autonomamente no art.º 152, a necessidade de reiteração 

ou intensidade dos atos praticados contra a vítima foi afastada, sendo agora 

caracterizado crime de violência doméstica maus tratos físico ou psíquicos infligidos de 

modo reiterado ou não, ofensas sexuais também entram no conceito de maus tratos 

(MEIRELES, 2012, p. 12).  

Em 2007, houve, também, um aumento de penas acessórias, o legislador previu 

o afastamento do local de trabalho da vítima, a possibilidade da pena acessória ser 

controlada com recurso a meios técnicos de controle à distância, a aplicação de pena 

acessória como a proibição de uso e porte de armas, a obrigação de frequência em 

programas específicos de prevenção à violência doméstica, a pena passa a ser de 6 

meses a 5 anos, e prevê a possibilidade de aplicação de uma nova pena acessória: a 
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inibição do exercício do poder paternal por um período de um a dez anos (DUARTE, 

2011, p.3). 

Atualmente o art. 152 do Código Penal português, depois de outras reformas, a 

última ocorrida em 2013, define de forma clara o que seria a violência doméstica, maus 

tratos físicos ou psíquicos, castigos corporais, privações da liberdade e ofensas sexuais, 

não sendo necessário a comprovação de reiteração, os sujeitos podem ser cônjuge ou 

namorado, seja em relação hétero ou homossexual, presente ou já extinta, engloba 

também, pais e pessoas que tenham algum tipo de hipossuficiência, seja pela idade, 

doença ou dependência econômica.  

Finalmente, a Lei 112/2009, estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da 

violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas. A Lei consagrou os 

direitos das vítimas, garantindo a sua proteção através do Estatuto de Vítima que 

confere como direitos: o direito à informação; o direito à proteção; o direito à assistência 

específica e o direito à indenização e restituição de bens. A rede nacional de apoio 

especializado, tais como casas-abrigo, centro de atendimento à vítima, teve suas 

condições e regulamentos para a implementação regrados na presente lei. O diploma 

ainda ampliou o conjunto de medidas de coação, instituindo a utilização de meios 

técnicos de controle à distância e atribuindo o caráter de urgência na aplicação de todas 

as medidas de coação aplicáveis (MEIRELES, 2012, p. 13). 

A rede social de proteção à vítima de violência doméstica é constituída pela 

Comissão para a Cidadania e Igualdade de Gênero (CIG), integrada à Presidência do 

Conselho de Ministros, pelas casas de abrigo, pelos centros de atendimento e 

atendimentos especializados e a rede de núcleo de atendimento e grupos de ajuda 

mútua (TÁVORA, 2014, p. 178). 

O sistema de casas de abrigo funciona em parcerias entre o Estado e 

organizações sociais, o período máximo de permanência é de 6 meses, 

excepcionalmente podendo ocorrer o alargamento do prazo, existe no país 37 casas 

para receber mulheres (SIMÕES, 2014, online).  

Existe um projeto para implantação de uma renda a ser recebida pela vítima de 

violência doméstica, por um período máximo de 6 meses, depois que deixam as casas 

de abrigo, o objetivo é ajudar as vítimas com poucos recursos financeiros para custear 

o seu próprio alojamento (MENDES, 2014, online). 

Os centros de atendimentos devem contar com uma equipe multidisciplinar, com 

profissionais com formação em direito, psicologia e serviço social, com a finalidade de 

diagnosticar a situação das vítimas, apoiá-las na definição e execução dos seus projetos 

de promoção e proteção. Além de serviços como saúde, emprego, formação profissional 

e segurança social (MAGALHÃES, 2011, p. 599). 
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Outro importante avanço no campo de rede social foi o programa voltado para 

agressores domésticos, visando prevenir a reincidência em crimes de violência 

doméstica, sexual, reduzindo, assim, os custos com a violência doméstica, no V Plano 

Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Gênero 2014 -2017 (V 

PNPCVDG), uma das cinco áreas de estratégias está “Intervir junto de Agressores(as)”, 

pretendem consolidar o Programa para Agressores de Violência Doméstica (PAVD) 

desenvolvido em meio comunitário, desenvolver e aplicar programas dirigidos à 

prevenção da violência sexual, consolidar em todo o território nacional a implementação 

do sistema de vigilância eletrônica a agressores(as) de violência doméstica 

(PORTUGAL, 2014, p. 7025). 

Quanto às medidas de coação previstas na lei cumpre falar sobre meios técnicos 

de controle à distância, a saber: teleassistência, prevista no art. 20, n.4 da Lei 112/09, 

é fornecido à vítima um aparelho celular, facilitando sua comunicação com a serviço de 

comunicação que funciona por 24 horas, dentro dele existe um localizador que garante 

a localização da vítima, podendo ser enviado equipes médicas ou policial, a vítima pode 

usar o aparelho por 6 meses. Levantamento feito pelo Jornal Público (PEREIRA, 2014, 

online) em agosto do ano de 2014 o país possuía 400 aparelhos para distribuição. 

Para Madalena Duarte, os aparelhos de teleassistência foram de grande valia para 

a proteção da vítima, evitando reincidência e, caso ocorra a aproximação do agressor, 

esta estará segura por contar com uma rápida assistência:  

 

Esta foi uma medida fundamental. Pareceu ir-se, assim, ao 
encontro de uma letra da lei mais coincidente com uma efectiva 
protecção das mulheres contra a violência nas relações de 
intimidade uma vez que grande parte das delas apresenta uma 
denúncia formal do seu agressor para, no imediato, alcançar um 
patamar de segurança 

 

Tendo visto como se procede a defesa à vítima de violência em Portugal, agora 

será compreendido o modelo brasileiro, com os seus entraves e problemáticas de 

assistência à vítima, bem como, por fim, serão apontados os instrumentos portugueses 

que podem ser orquestrados na órbita do território no Brasil3. 

 

3. MODELO BRASILEIRO DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

                                                 
3 O artigo não tem finalidade de esgotar a contribuição trazida pela legislação em matéria de 
violência doméstica, mas apontar algumas das medidas que também aparecem na legislação 
brasileira, traçando um paralelo.  
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O Brasil ratificou a “Convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar a 

violência contra a mulher” (Convenção de Belém do Pará), em 1995, que em seu artigo 

1º, conceitua violência doméstica como “qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, 

que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no 

âmbito público como no privado”, no entanto, nunca preocupou-se no âmbito interno em 

regular o combate à violência doméstica, que é uma violência que acontece todos os 

dias e tem resultados traumáticos também para os filhos, não escolhe idade, cor ou 

condição social (SOUZA, et al., 2010). 

A Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) surge no Brasil para corrigir esse problema 

social, na medida em que resguarda o equilíbrio na relação doméstica. Criando 

mecanismo judicial específico, os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra as 

Mulheres com competência cível e criminal inovou com as medidas protetivas de 

urgência para as vítimas de violência doméstica.  

Mayara Alice e Fernando de Brito sedimentam a abordagem legislativa, sobre as 

diversas manifestações da violência de gênero, que é geradora de danos físicos, morais 

e psicológicos.  

A violência de gênero é um mecanismo amplo de manutenção 
de um sistema de dominação-exploração patriarcal, podendo 
ocorrer sob diversas formas e nos mais variados campos, 
desde a violação à integridade física ao atingimento psicológico 
e moral (PEGORER; ALVES. 2015, online). 

 

De acordo com pesquisas do DataSenado (2013, online), 99% das mulheres 

brasileiras já ouviram falar sobre essa lei, em contrapartida, a nova edição do Mapa da 

Violência, o Brasil obteve um resultado péssimo, ficando em 7º lugar no mundo onde 

mais se matam mulheres, perdendo apenas para países como El Salvador, Trinidad e 

Tobago, Guatemala, Rússia, Colômbia e Belize (AISELFISZ, 2013, online). Ou seja, a 

lei é conhecida, mas não é utilizada pelas vítimas. 

A lei foi oriunda da luta de Maria da Penha Maia Fernandes que por vinte anos 

batalhou judicialmente para ver seu agressor, que era seu marido, preso. Mesmo após 

15 anos de luta e pressões internacionais, a justiça brasileira ainda não havia dado 

decisão ao caso, nem justificativa para a demora. Com a ajuda de ONGs, Maria da 

Penha conseguiu enviar o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(OEA), que, pela primeira vez, acatou uma denúncia de violência doméstica. Seu 

agressor foi preso em 2002, para cumprir apenas dois anos de prisão (WESTIN, 2013, 

online).  

Ela foi homenageada pelo presidente do país, Lula, quando sancionou a Lei 

11.340/06, que traz o seu nome Lei Maria da Penha, dizendo que ela havia renascido 
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das cinzas, transformando-se em um símbolo de luta contra a violência doméstica no 

nosso país (DIAS, 2012, p. 15).  

A definição de violência doméstica e familiar contra a mulher está descrita no 

artigo 5º, caput, da lei: “Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 

contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”, sendo um 

conceito muito amplo, precisa ser interpretado junto com o artigo 7º, que descreve cada 

uma das violências elencadas no caput do artigo anterior, fornecendo uma real noção 

do conceito de cada uma. Para Maria Berenice Dias, a lei é didática, pois define o 

conceito de violência doméstica e seu campo de abrangência: 

 
A lei não poderia ser mais didática. Primeiro define o que seja 
violência doméstica (art. 5º): qualquer ação ou omissão 
baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento 
físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 
Depois, estabelece seu campo de abrangência. A violência 
passa a ser doméstica quando praticada: (a) no âmbito da 
unidade doméstica; (b) no âmbito da família; ou (c) em 
qualquer relação íntima de afeto, independente da orientação 
sexual da vítima (DIAS, 2012, p. 45). 
 

Como a jurisprudência vem definindo, a Lei Maria da Penha pode ser aplicada 

mesmo que inexista coabitação, a relação íntima de afeto pode ser um namoro, a 

relação pode já ter sido encerrada, praticada, então, pelo ex-companheiro, ex-

namorado, pode ser aplicada em caso de relações homoafetivas, abrangendo com os 

julgados ainda mais o conceito de violência doméstica. 

Outro ponto de grande destaque e inovação da Lei foram as medidas protetivas, 

para garantir a efetividade, objetivando uma proteção à mulher em situação de violência, 

elas estão previstas no Capítulo II, “Das medidas protetivas”, separadas entre as 

medidas protetivas que obrigam ao agressor, art. 22, e medidas protetivas de urgência 

a ofendida, arts. 23 e 24 da lei 11.340/2006, considerada uma das ações mais eficientes 

da legislação, nas palavras de Maria Berenice é a grande virtude do ordenamento, 

trabalhando na prevenção do ilícito, penal ou civil: 

Elenca a Lei Maria da Penha um rol de medidas para assegurar 
efetividade ao seu propósito: garantir à mulher o direito a uma 
vida sem violência. Tentar deter o agressor bem como garantir a 
segurança pessoal e patrimonial da vítima e sua prole agora não 
é encargo somente da polícia. Passou a ser também do juiz e do 
Ministério Público. (DIAS, 2012, p. 145). 

 
Nesse contexto a Lei, no art. 19, permite o pedido de tais medidas através da 

vítima, da Autoridade Policial, do Ministério Público e até mesmo, de ofício, pelo 

julgador. Dentre as medidas protetivas que obrigam o agressor, cita-se a suspensão da 
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posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, 

afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, proibição de 

determinadas condutas, entre as quais aproximação e contato da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o 

agressor, frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida, restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, 

ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar e a prestação de 

alimentos provisionais ou provisórios. Sendo um rol exemplificativo podendo ocorrer a 

aplicação de outras medidas. 

Mesmo sendo muito recente, a Lei Maria da Penha sofre mudanças, buscando 

uma maior efetividade de suas medidas protetivas. No tocante às medidas protetivas 

que obrigam o agressor, em 2013, o Estado do Rio Grande do Sul, implantou um projeto 

pioneiro, o uso de tornozeleiras eletrônicas, usadas unicamente para detentos em 

regime semi-aberto, em agressores domésticos, evitando que os mesmos voltem a 

descumprir uma medida restritiva, como a de distância mínima (RAYMUNDI, 2014, 

online). 

Outro recurso importante foi o “botão do pânico”, iniciativa do Tribunal de Justiça 

do Estado do Espírito Santo, ganhou o prêmio Innovare na categoria Tribunal, 

instrumento se trata de um dispositivo eletrônico de segurança guiado por GPS. Quando 

acionado, emite um sinal para central de monitoramento e, ao mesmo tempo, localiza a 

vítima, grava o áudio, com servindo as conversas como prova em um eventual conflito 

judicial (VENCEDORES, 2013, online).  

 Já nas medidas protetivas à ofendida exemplificada na lei como: o 

encaminhamento da ofendida e de seus dependentes a programa oficial ou comunitário 

de proteção ou de atendimento, a recondução destes ao respectivo domicílio, após 

afastamento do agressor e a determinação da separação de corpos, nenhum progresso 

foi feito desde a criação da lei. 

No Brasil, em muitos Estados ainda não possui casa de abrigo para mulheres 

vítimas de violência doméstica, então estas quando vão denunciar acabam voltando 

para suas casas, onde, muitas vezes, o agressor ainda está presente, correndo o risco 

de uma nova agressão. 

 

4. CONTRIBUIÇÃO DO MODELO PORTUGUÊS PARA EFETIVIDADE DA LEI 

BRASILEIRA 
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Em Portugal, como já explanado anteriormente, possui uma vasta rede de ajuda 

à vítima de violência doméstica, com as casas de abrigo, indenizações para as mulheres 

que se encontram em situação de violência, o acompanhamento dos filhos também, 

passando uma maior segurança para a mulher na hora da difícil decisão sobre fazer ou 

não a denúncia, sair ou não do ciclo de violência. 

A primeira prática positiva do modelo português que deve ser apontada é a 

definição das vítimas e agressores na lei, art. 152 Código Penal Português, evitando as 

indefinições trazidas na lei brasileira, quando no art. 5o diz ser violência doméstica 

aquela praticada no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer 

relação íntima de afeto, independentemente de coabitação e orientação sexual, deixou 

o conceito amplo dificultando a aplicação da lei, não se sabe quando a Lei Maria da 

Penha é aplicada, cabendo ao judiciário delineá-la, aumentando as demandas 

jurisdicionais. 

No Estado português, o modelo de teleassistência já esta difundido pelo país, 

conseguindo já ver a diminuição dos custos que envolvem a prisão do agressor, no 

Brasil tanto as tornozeleiras, como o “botão do pânico” ainda estão em fase 

experimental, a vítima ainda convive com a insegurança da reincidência, acabam 

sempre apresentando novas denúncias, por ameaça de seus parceiros ou ex (WESTIN, 

2013, online). 

Um projeto de Lei 7.056/2014 que ainda em tramitação, no seu artigo 4º quer 

aumentar mais uma medida protetiva contra o agressor, tornando obrigatório o uso de 

tornozeleiras eletrônicas:  

VI – o uso de tornozeleiras eletrônicas para monitoramento do 
agressor nos termos da Lei nº 12.258, de 15 de junho de 2010. 
a) o dispositivo eletrônico usado pelo agressor deverá acionar 
de forma imediata a Central de Monitoramento que comunicará 
o fato às autoridade competentes.”  

 
Em dados do Departamento Penitenciário Nacional, cada preso no Brasil custa 

em média R$ 2 mil mensais aos cofres públicos enquanto a tornozeleira custaria apenas 

R$ 185,10 ao mês, estatísticas sobre a violência doméstica demonstram que a violência 

nos lares brasileiros permanece mesmo com o aumento da proteção legal, mais de 2 

mil mulheres por dia registram queixa de violência de seus parceiros e em mais da 

metade dos casos há tentativa de homicídio (DEPUTADO, 2014, online). 

Nas medidas protetivas para ofendida a falta de casa de abrigo, no Brasil, um país 

de proporções continentais, existem somente 72 casas espalhadas em poucos Estados, 

abrigando um número máximo de 1500 mulheres, os números da violência no Brasil são 

alarmantes, cinco mulheres são espancadas a cada dois minutos, mais de 50% dos 
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casos de violência atendidos pelo serviço publico de saúde são reincidências, a mulher 

denuncia e por não ter onde ficar, voltar para apanhar (ALGUNS, 2015, online). 

Em Portugal um relato feito pela Promotora brasileira Mariana Fernandes Távora, 

que fez um estudo de campo no país sobre a aplicação da Legislação sobre violência 

doméstica, relata como encontrou a casa de abrigo: 

As mulheres estavam na casa de abrigo administrada pela 
UMAR foram ouvidas, quando declararam se sentir 
extremamente satisfeitas com o serviço oferecido, embora 
tenham objetado não ser justo que ela, e não ao homem, seja 
imposta a saída do lar e o abandono de suas atividades laborais 
e sociais´ (TÁVORA, 2014, p. 180). 

 
E por último, baseado na Convenção de Istambul, que consolidou o valor dos 

programas voltados a agressores, as universidades portuguesas têm desenvolvido 

projetos para trabalho com o agressor doméstico, ainda sem previsão na prática 

brasileira. O programa não procurar enquadrar o agressor como portador de uma 

patologia, busca-se, no entanto, “uma concepção de que a violência contra a mulher é 

fenômeno cultural e que, por isso, pode ser aprendida”, é visto dentro de um processo 

sociopedagógico sendo possível sua reconstrução. O programa é visto como um 

instrumento de proteção à vítima, pois visa diminuir a reincidência do crime (Ibidem, p. 

180-185). 

O tratamento do agressor pode trazer grandes contribuições para a sociedade, 

diminuindo, como já visto, o número de reincidências, de detidos por violência doméstica 

e com o tratamento tanto a vítima como o agressor conseguem dar continuidade com 

suas vidas, sem a mácula da violência. 

 

CONCLUSÃO 

 

No atual cenário de globalização que vivemos, não é possível achar que as 

respostas para as problemáticas humanas vivenciadas encontram-se restritamente em 

uma determinada cultura. No emaranhado social da contemporaneidade deve-se abrir 

a reflexão para outros horizontes e buscar soluções para os dilemas em locais que estão 

dando certo, como no caso da legislação portuguesa, que, no âmbito da violência 

doméstica está anos-luz à frente da legislação brasileira. É possível utilizá-la (legislação 

portuguesa) como um parâmetro, mas não como fundamento, pois elas foram 

concretizadas conforme às realidades (culturais, econômicas e sociais) do seu povo. O 

modelo, na verdade, seria um orientador, e a partir do momento em que ele é utilizado 

como um caminho a ser seguido, será colocado sobre a realidade brasileira, com todos 

os seus dilemas e problemáticas próprias. 
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CAPÍTULO XV 

 

LAMPEDUSA, CALAIS E OUTROS LAGER 

A CONSTRUÇÃO PÓS-SCHMITTIANA DO INIMIGO 

  

Pedro Jacob Morais 

Doutorando em Direito na Faculdade de Direito da Universidade do Porto 

 

“A verdade começa a dois” 

JASPERS 

 

A delimitação do campo (Lager) enquanto mitologema jurídico-político 

hodierno encerra a sacralidade, em certa medida, imunitária, do homo sacer enquanto 

vida exposta à morte e insacrificável, tal como propõe AGAMBEN. O homem que 

desembarca em Lampedusa ou se lança mar adentro em Calais, despersonaliza-se 

ou reduz-se biopoliticamente enquanto vida nua, mero material biológico que pode ser 

afastado, reposto, perdido, armazenado e devolvido livremente ao país de origem, e 

despersonaliza-se juridicamente enquanto inimigo. Daqui resulta que o inimigo-

imigrante não é pessoa, revela-se incapaz de personare1, não apresenta a 

estabilidade cognitiva (kognitive Untermauerung)2 de um comportamento pessoal, tal 

como entendido por JAKOBS.  

 

Pelo que nos é dado observar nos modelos de campo que constituem o mote 

deste pequeno apontamento, a actual construção da inimizade abandonou o terreno 

estável do inimigo verdadeiro ou real que, em C. SCHMITT, consubstancia o elemento 

primeiro do político. Semelhante tensão essencial garantida pela promoção da 

alteridade enquanto abertura ao outro e, por conseguinte, desvelamento do eu, revela 

                                                 
1 Revela-se incapaz de assumir um papel. Vide Günther JAKOBS, Sociedad, Norma Y Persona 
En Una Teoría De Un Derecho Penal Funcional, trad. Cancio Meliá e Feijoó Sánchez (Madrid: 
Civitas, 2000). pág. 50 e ss.; La Ciencia Del Derecho Penal Ante Las Exigencias Del Presente, 
trad. Teresa Manso Porto (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2000). pág. 17. e 
Günther JAKOBS, "Derecho Penal Del Enemigo? Um Estudio Acerca De Los Presupuestos 
De La Juridicidad," in Teoría Funcional De La Pena Y De La Culpabilidad : Seminario Con 
GüNther Jakobs En La Uam, ed. Manuel CANCIO MELIÁ e Bernardo FEIJOO SÁNCHEZ 
(Navarra: Thomson Civitas, 2008). pág. 37. 
2 Cfr. Günther JAKOBS, Derecho Penal Del Enemigo, trad. Cancio Meliá (Madrid: Civitas, 
2003). pág. 47 e 51. 
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a presença e o conflito com o inimigo feito substrato incontornável na definição da 

amizade, ou seja, revela a densificação do eu no confronto com o outro. 

 

A capacidade de rendimento do binómio schmittiano Feind-Freund3 tem 

directamente que ver com a sua natureza telúrica, isto é, com a existência de um 

inimigo público (hostis) espácio-temporalmente delimitado, caracterizado ou 

caracterizável. O abandono do referente telúrico e a assunção do referente marítimo, 

magistralmente antecipado pelo Autor4, desestabiliza definitivamente o político, 

acossado, desta feita, não pelo inimigo verdadeiro mas pelo inimigo absoluto ou ideal. 

Daqui resulta a impossibilidade de caracterização do inimigo absoluto5 (fluidez) e de 

operar o seu enquadramento espácio-temporal, pelo que a alteridade é negada pela 

perda do nomos da terra enquanto elemento estabilizador. Semelhante superação 

(um novo nomos da terra?) materializa-se mediaticamente em chavões como guerra 

justa ou guerra contra o terrorismo que, paulatinamente, vão ganhando terreno nos 

ordenamentos jurídicos, sejam anglo-americanos ou europeus continentais, através 

da vigência daquilo que podemos designar como normativos de combate.  

 

O inimigo absoluto surge enquanto negação desestabilizadora do sistema-

sociedade. Por sua vez, e em clara deriva hegeliana, a pena surge como negação da 

negação6, a operar a estabilização do sistema. Por outras palavras, o inimigo – seja 

um terrorista ou um imigrante ilegal – não é capaz de comunicar (produzir informação) 

com o sistema, gerando tão-só ruído. Daqui resulta que o sistema, e só o sistema, 

comunica, sendo o inimigo capaz de fornecer apenas energia ao sistema7.  

                                                 
3 Para uma compreensão sumária da inimizade schmittiana, vide Nuno ROGEIRO, O Inimigo 
Público : Carl Schmitt, Bin Laden E O Terrorismo Pós-Moderno  (Lisboa: Gradiva, 2003)., em 
particular, pág. 23 e ss. 
4 Em abono da verdade, Carl SCHMITT, Terra E Mar: Breve Reflexão Sobre a História 
Universal, trad. Alexandre Franco de Sá (Campo Grande: Esfera do caos, 2008). pág. 96, 
antecipa já o surgimento do referente aéreo como terceira etapa da revolução espacial na 
história universal.  
5 Um “inimigo sem uniforme e sem rosto”, para utilizarmos a feliz expressão, ainda que retirada 
do contexto, de Antoine GARAPON, O Guardador De Promessas : Justiça E Democracia, trad. 
Francisco Aragão (Lisboa: Instituto Piaget, 1996). pág. 115. 
6 Cfr. HEGEL, Princípios Da Filosofia Do Direito, trad. Orlando Vitorino (Lisboa: Guimarães 
Editores, LDA., 1990). pág. 105. 
7 Como denota magistralmente Carlos GÓMEZ-JARA DÍEZ, "Una Teoría Constructivista De 
La Pena: La Retribuición Comunicativa," in El Sistema Penal Normativista En El Mundo 
Contemporáneo: Libro Homenaje Al Professor Günther Jakobs En Su 70 Aniversario, ed. 
Eduardo Montealegre Lynett e José Antonio Caro John (Bogotá: Universidad Externato de 
Colombia, 2008). pág. 112, “[h]ace ya cincuenta años que la entonces incipiente cibernética 
de segundo orden indicara que este tipo de sistemas están “abiertos a la energía pero cerrados 
a la información. El mundo físico sólo provee de la necessaria energía al sistema comunicativo, 
pero en ningún caso le suministra información”.   
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Para JAKOBS, a personalidade é comunicação e a acção do inimigo produz 

um efeito de tal forma desestabilizador sobre a comunidade que elimina qualquer 

possibilidade de comunicação – não só intersubjectiva mas também entre o inimigo e 

a comunidade. Encontrando-se a acção do inimigo jakobsiano desprovida de 

conteúdo comunicativo, mais não constitui do que um contributo energético extra-

sistémico desestabilizador.  

 

Remetido para a periferia do sistema, o inimigo despersonaliza-se. A ser 

assim, a personalidade mais não é do que a adopção de um comportamento que 

reforce o sistema. Ora, como é bom de ver, a periferia sistémica situa-se num plano 

não jurídico que acentua e promove a cisão entre a pessoa – a quem se aplica o 

Direito Penal do Cidadão (Bürgerstrafrecht) – e o inimigo – a quem se aplica o Direito 

Penal do Inimigo (Feindstrafrecht). 

 

A negação de um tratamento jurídico-penal pessoal, rectius, a negação de um 

tratamento jurídico-penal e a abertura da malha garantística conatural ao Estado 

material de Direito, parece remeter o inimigo de JAKOBS para o terreno sagrado da 

exposição à morte enquanto vida nua, que AGAMBEN define como excepção 

permanente. O inimigo a quem é negada a cidadania surge como elemento irrelevante 

na manutenção do devir comunitário, ao contrário do que acontece em SCHMITT. 

 

Aqui chegados, podemos perguntar se a despersonalização descrita (ou 

proposta) por JAKOBS não conduzirá inevitavelmente à degradação do inimigo em 

mero suporte biológico desprovido de qualquer dimensão política. O inimigo absoluto 

será ainda um ser-com-o-outro? A possibilidade de ser-com-o-outro remete-nos para 

o vitalismo heideggeriano do aberto, que configura a verdade ou essência do 

fundamento no chão fértil da palavra entendida como a casa (ou clareira) do ser. O 

homem, configurado enquanto ente que se sabe ente, desvela-se na abertura ao 

mundo. E, nesta existência do ente auto-consciente que se desvela num particular 

Dasein, deparamo-nos com o homem enquanto ser-no-mundo (in-der-Welt-sein). Ora, 

este ente que é no mundo pelo seu modo específico de existir, pelo seu modo único 

de entender e servir-se do tempo, não dispensa a intersubjectividade, ou seja, 

necessita de relação da alteridade enquanto derradeira possibilidade de 

desvelamento e abertura.   
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 Ainda em HEIDEGGER, recordemos o episódio em que os devotos 

caminhantes, movidos em embaixada a HERÁCLITO, encontraram, não sem espanto, 

o mestre a aquecer-se junto ao fogão e este, em serena compostura iniciática, 

convida-os a entrar, “pois também aqui estão presentes deuses”8.  Este singelo 

episódio recorda-nos que a análise do hostis resulta sobremaneira corrompida sem 

uma atenta consideração do hospes9. De facto, neste nosso breve apontamento, 

temos tomado como objecto de estudo o inimigo político na sua configuração de 

inimigo real ou verdadeiro e de inimigo absoluto ou ideal, ou seja, a hostilidade surge-

nos intuitivamente materializada na figura do hostis iudicatus. Contudo, e aqui 

encontramos as virtualidades de uma análise conceptual polissémica, a hostilidade 

pode materializar-se na figura do hostis alienigena, isto é, na figura do estrangeiro10.  

 

Perante o estrangeiro, a hostilidade transmuta-se, não raras vezes, em 

hospitalidade e, por conseguinte, o hostis vai ao encontro do hospes. Na passagem 

supramencionada, HERÁCLITO, ao convidar os visitantes a entrar na sua modesta 

habitação, aceita-os enquanto hospes, ou melhor, converte a hostilidade em 

hospitalidade. Socorrendo-nos da perspectiva de AGAMBEN, neste exemplo, os 

visitantes, mesmo que se apresentem na condição privilegiada de hostis alienigena e 

não de hostis iudicatio, não deixam de surgir, em certa medida, como friedlos. 

Classicamente, a impossibilidade de participação na polis coloca em causa a própria 

personalidade. Dito de forma diversa, o status personae encontrava-se numa relação 

de identidade com o status civitatis11. Destarte, o convite de HERÁCLITO deixa 

antever que a presença dos deuses ou, se nos recordarmos dos primórdios do direito 

de asilo, a protecção dispensada pelo santuário ao excluído destaca e elimina a sua 

configuração sacer. A ser assim, no domínio do santuário, o homem hostilizado 

enquanto sacer, Wargus, Werwolf12 ou friedlos, é acolhido não enquanto vida exposta 

                                                 
8 Cfr. Martin HEIDEGGER, Carta Sobre O Humanismo, trad. Pinharanda Gomes (Lisboa: 
Guimarães Editores, 1998). pág. 81 e 82.  
9 Massimo CACCIARI, "La Paradoja Del Extranjero," in Identidades Comunitarias Y 
Democracia, ed. Hector C. SILVEIRA GORSKI (Madrid: Editorial Trotta, 2000). pág. 148, dá 
conta “el término latino hostis y el griego xénos cubren, más bien, un área semántica muy 
próxima a la de los términos que indican amistad”. Por seu turno, Roberto ESPOSITO, Bios : 
Biopolítica E Filosofia, trad. M. Freitas da Costa (Lisboa: Edições 70, 2010). pág. 154, refere-
se ao “nexo profundo e enigmático entre hospes e hostis situado na origem da tradição 
ocidental”.   
10 Sobre a figura do hostis iudicatus e o hostis alienigena, vide Giorgio AGAMBEN, Estado De 
Excepção, trad. Miguel Freitas da Costa (Lisboa: Edições 70, 2010). pág. 121.  
11 Neste sentido, Luigi FERRAJOLI, "De Los Derechos Del Ciudadano a Los Derechos De La 
Persona," in Identidades Comunitárias Y Democracia, ed. Hector C. SILVEIRA GORSKI 
(Madrid: Editorial Trotta, 2000). pág. 239. 
12 A figura do lobisomem não representa uma qualquer deriva fantasista recente ou a tentativa 
de cingir o Direito a um realismo mágico. De facto, já nas obras clássicas, mais 
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à morte e insacrificável mas enquanto hóspede13. Perdoando-se de antemão a nossa 

deriva ontológica, o convite de HERÁCLITO revela à contraluz o ser que cumpre o 

seu Dasein pela abertura ao outro e, desta feita, a vida surge-nos enquanto unidade 

elementar a impedir a cisão funcionalista entre cidadão e inimigo, indivíduo e pessoa, 

máscara e actor.  

 

Quando SCHMITT critica a perda do referente telúrico que o inimigo absoluto 

convoca, posiciona-se contra a possibilidade de uma hostilidade conatural à guerra 

total. Só assim se compreende a recusa de um hostis humani generis enquanto 

contradição nos termos14 e, como corolário necessário, a crítica da guerra justa15 

como medievalismo que deve ser superado através da guerra regular e simétrica 

frente a um inimigo real. Na obra Theorie des Partisanen, SCHMITT identifica o 

inimigo absoluto nas considerações leninistas sobre a guerra de guerrilha16 enquanto 

assunção do elemento revolucionário internacional, ou seja, em claro desapego do 

                                                 
especificamente no fragmento 62 do Satyricon de PETRÓNIO deparamo-nos com a referência 
a um soldado transformado em lobisomem que deambula pelos campos junto à via romana. 
Ora, este lobisomem pode ser entendido como metáfora da exclusão política, enquanto 
homem despersonalizado, reduzido de pessoa a indivíduo e condenado a calcorrear a periferia 
da polis noite fora. Assim ocorre no filme Europa de LARS VON TRIER, onde o lobisomem 
(Werwolf) circunscreve a sua acção de resistência à periferia política dos caminhos de ferro. 
A respeito da figura do lobisomem, Giorgio AGAMBEN, O Poder Soberano E a Vida Nua: Homo 
Sacer, trad. António Guerreiro (Lisboa: Editorial Presença, 1998). pág. 105, entende que a 
“transformação em lobisomem corresponde perfeitamente ao estado de excepção, durante o 
qual (sendo sua duração necessariamente limitada) a cidade é dissolvida e os homens entram 
numa zona de indistinção com as feras”. Sobre o Homo ferus e os enfant sauvages como 
fenómeno de exclusão política, ver O Aberto: O Homem E O Animal, trad. André Dias e Ana 
Bigotte Vieira (Lisboa: Edições 70, 2013). pág. 48 e 49. A propósito da figura do Werwolf 
enquanto Partisan ou Parteigänger, ou seja, enquanto membro da resistência, ver Carl 
SCHMITT, Theorie Des Partisanen : Zwischenbemerkung Zum Begriff Des Politischen  (Berlin: 
Duncker & Humblot, 1975). pág. 43 e 44 
13 Também Édipo, excluído de Tebas após o cumprimento do oráculo pítico, encontra no 
bosque de Colono a sacralidade que o dessacraliza. Por outras palavras, a natureza sagrada 
do bosque, abrigo impenetrável à hostilidade, revela a hospitalidade que repõe a 
personalidade e a cidadania a Édipo. Ver SÓFOCLES, "Édipo Em Colono," (Coimbra: Minerva, 
1996). 
14 A entender que, “por definição, a humanidade não pode ter inimigos entre humanos”, Alain 
de BENOIST, "Guerra Justa" - Terrorismo, Estado De Urgência E "Nomos Da Terra"  (Lisboa: 
Antagonista, 2009). pág. 35. 
15 A considerar que o conceito de guerra justa não tem lugar na teoria política de SCHMITT, 
Richard WOLIN, Labirintos : Em Torno a Benjamin, Habermas, Schmitt, Arendt, Derrida, 
Marx, Heidegger E Outros, trad. Maria José Figueiredo (Lisboa: Instituto Piaget, 1998). Pág. 
194 e 195. Em sentido diverso, por estabelecer uma relação, que nos parece de difícil 
defesa, entre a excepção schmittiana (a soberania entendida como poder de decisão sobre a 
situação excepcional, Carl SCHMITT, Théologie Politique, trad. Jean-Louis Schlegel (Paris: 
Éditions Gallimard, 1988). pág. 15) e a guerra justa, encontramos Guillermo PORTILLA 
CONTRERAS, El Derecho Penal Entre El Cosmopolitismo Universalista Y El Relavismo 
Postmodernista  (Valencia: Tirant lo Blanch, 2008). pág. 125 e ss. 
16 Cfr. SCHMITT, Theorie Des Partisanen : Zwischenbemerkung Zum Begriff Des Politischen. 
pág. 56., V.I. LÉNINE, Ouvres, vol. 11 (Paris: Editións Sociales, 1975). pág. 215 a 227. 
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elemento telúrico; referindo ainda a teoria maoísta da guerra de guerrilha como um 

tertium genus, por incluir elementos revolucionários telúricos e marítimos 

(internacionais)17. 

 

Perante semelhante inimigo, a guerra regular e simétrica, tal um duelo, não 

mais é possível. Daqui resulta que uma guerra irregular e assimétrica, na perspectiva 

do Autor, apresenta maior propensão de conduzir à completa eliminação do oponente. 

Uma guerra justa será sempre uma guerra total18, uma guerra que absolutiza os 

intervenientes, impedindo que estes se reconheçam como oponentes de um duelo19, 

e absolutiza os resultados, eventualmente irreversíveis. É nesta impossibilidade de 

identificação com o outro20, nesta impossibilidade de abertura ao outro que decidimos 

excluir da nossa circunstância, assumindo-o como refractário à nossa mundividência, 

que encontramos a legitimação do Lager – seja o campo de detenção de Guantánamo 

ou a prisão de Abu Ghraib – com apelo ao conceito de guerra justa, ignorando as 

advertências de SCHMITT21; com recurso à exclusão sistémica, na perspectiva de 

JAKOBS; ou evocando a decisão soberana sobre a vida nua, como explica 

AGAMBEN.  

 

Em todas estas posições, por muito distintas que se apresentem, 

vislumbramos a impossibilidade de identificação com o outro, excluído não só do 

status civitatis mas também dos status personae. Aliás, em JAKOBS, a identificação 

da pessoa com a persona - a personalidade entendida como comportamento gerador 

de estabilidade sistémica, assunção autorreferente de um papel, absorção de 

protestos através da (i)mediação pessoal – conduz a uma indistinção estre status 

personae e status civitatis, rectius, conduz à reposição do status quo ante 

                                                 
17 Cfr. SCHMITT, Theorie Des Partisanen : Zwischenbemerkung Zum Begriff Des Politischen. 
pág. 63. O Autor considera que Estaline integra o mesmo tertium genus.  
18 Cfr. El Leviathan En La Teoría Del Estado De Tomas Hobbes, trad. Francisco JAVIER 
CONDE (Granada: Editorial Comares, S.L., 2004). pág. 43. 
19 Cfr. Ibid. pág. 43. 
20 Neste passo não podemos deixar de citar a sóbria análise de Alain de BENOIST, Nova 
Direita, Nova Cultura, trad. Diogo Pacheco de Amorim et al. (Lisboa: Afrodite, 1981). Pág. 219, 
quando considera que “[n]esta perspectiva universalista, o adversário deve, pois, ser declarado 
fora da lei, isto é, no sentido próprio, in-humano. Deixa assim, pois, de poder ser estimado 
enquanto é combatido, mas apenas odiado, porque devem o mal em si. Ao poder ilimitado dos 
meios de destruição responde a desvalorização total do inimigo – cujo extermínio é “justificado” 
a partir do momento em que se estabeleceu o seu não-valor absoluto. Concomitantemente, 
deixa de haver qualquer distinção fundamental entre a guerra e a paz, o civil e o militar. As 
guerras são guerras globais, que a todo o momento se prosseguem. E quando a política é 
invadida pela moral, é chegado o tempo do guerrilheiro”.  
21 SCHMITT, El Leviathan En La Teoría Del Estado De Tomas Hobbes. Pág. 43, considera 
que a guerra entre Estados não é justa nem injusta, mas tão-só uma questão de Estado. 
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supramencionado. Nesta situação-limite22 (Grenzsituation23) que choca de frente com 

o direito penal de matriz liberal, o outro encontra-se votado a uma “exclusão 

inclusiva”24, ou seja, a exclusão da polis manifesta-se através da inclusão no campo.  

 

Mais se diga que nenhuma das posições enunciadas permite que o hostis, e 

aqui referimo-nos especificamente ao imigrante ilegal, encontre um hospes. 

Impossibilitado de ser hospedado, o imigrante enfrenta a hostilidade que o encerra no 

campo, na orla do mundo, e que converte paulatinamente as costas mediterrânicas 

numa gigantesca praia dos mártires. Enfrenta a hostilidade que o encerra não só no 

campo mas também no corpo25, locus passível de ser entendido como vida nua ou 

exclusão sistémica. Se retomarmos a linha funcionalista com  que iniciamos o 

pequeno excurso que nos ocupa, o inimigo-imigrante, remetido para a periferia 

sistémica por não apresentar a estabilidade cognitiva de um comportamento pessoal, 

despersonaliza-se, perde a persona, revela-se incapaz de personare nessa periferia 

onde nenhuma comunicação se efectiva e apenas o ruído é possível. E este estado 

das coisas que são e, por conseguinte, das coisas que vêm, repristina, por um lado, 

o velho chavão latino “servus non habet personam” e, por outro,  cumpre a profecia 

de EPICTETO: 

“Em breve virá o dia em que os actores acreditarão que a sua máscara e os 

seus trajos são eles mesmos”26. 

  

 Na identificação da pessoa com a persona reside a exclusão de todo aquele 

que não se configure enquanto dramatis personae. Destarte, o palco, a máscara e o 

                                                 
22 A estabelecer uma interessante relação entre o vitalismo de SCHMITT e o existencialismo 
de HEIDEGGER e de JASPERS, encontramos WOLIN, Labirintos : Em Torno a Benjamin, 
Habermas, Schmitt, Arendt, Derrida, Marx, Heidegger E Outros. pág. 178. Na perspectiva do 
Autor, “[é] precisamente este fascínio com “situações extremas” ou “de limite” (a que Karl 
Jaspers chama Grenzsituationen) – aqueles momentos únicos de risco ou perigo extremos 
que se tornam uma espécie de “terrenos de demonstração” para indivíduos “autênticos” – que 
permanece como uma das características distintivas da devastadora crítica à “preocupaçãoo 
com a vida de todos os dias” proferida pela Lebensphilosophie em todas as suas variantes”.  
23 Sobre as Grenzsituationen como força motriz da filosofia, ver Karl JASPERS, EinfüHrung in 
Die Philosophie: Zwölf Radiovorträge  (München: R. Piper & Co. Verlag, 1989). pág. 18 e ss. 
24 Sobre a possibilidade de configuração da excepção enquanto exclusão inclusiva, vide 
AGAMBEN, O Poder Soberano E a Vida Nua: Homo Sacer. pág. 30. 
25 Encontramos em ESPOSITO, Bios : Biopolítica E Filosofia. pág. 224, uma interessante 
referência à dupla clausura do corpo. Segundo a Autor, a inclusão da corpo (mera carne sujeita 
à decisão soberana biopolítica) no campo, encerra-o em si mesmo e encerra-o no corpo mais 
amplo da comunidade que povoa o campo. Também no caso que nos ocupa encontramos esta 
dupla clausura do corpo. Por um lado, temos o corpo feito escondedouro de si mesmo, mera 
vida, individualidade desmascarada e, por outro lado, temos o corpo encerrado na sua 
circunstância, ou seja, encerrado na diáspora que povoa o campo.   
26 Cfr. Giorgio AGAMBEN, Nudez, trad. Miguel Serras Pereira (Lisboa: Relógio D'Água, 2009). 
pág. 63. 
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trajo constituem um sistema de inclusão dramática dos actores, sistema este que se 

mantém estável, por um lado, através da assunção autorreferente do papel por parte 

de cada actor e, por outro, através da exclusão do auditório. O auditório apenas pode 

interferir na peça através de ruído e nunca através de enunciados portadores de 

informação. Por outras palavras, a peça (sistema) promove uma situação de 

mesmidade, isto é, promove a identificação do actor com a máscara. O conteúdo 

subjectivo que representa o substrato de cada actor é preterido, de forma a reforçar a 

peça. Pelo exposto, a assunção autopoiética dos dramatis personae 

(enclausuramento do eu) elimina qualquer possibilidade de alteridade.  

  

 Aqui reside a tónica da questão que nos ocupa, na possibilidade de uma 

relação de permita que o eu se abra ao outro num movimento dialéctico que revele o 

homem enquanto formador de mundo (weltbildend)27. Consideramos que a 

possibilidade de identificação eu-outro, constitui o húmus do binómio amigo-inimigo 

de SCHMITT, pelo que a relação de inimizade (inimigo real) não impossibilita a 

identificação com o outro, não desumaniza o inimigo. Todavia, o mesmo não acontece 

no funcionalismo sistémico de JAKOBS, uma vez que o inimigo é remetido para a 

periferia sistémica. E o mesmo se verifica no que respeita à vida nua, tal como 

AGAMBEN a enuncia, por reduzir o homem, considerado enquanto bios ou politikon 

zôon28, a mero zôê29 (substrato biológico). Assim sendo, encontramo-nos num 

pluriversum marcado não só pela falta de comunicação entre os elementos dispersos, 

mas também pelo surgimento, cada vez mais frequente, de zona de sombra, zonas 

de ruído ou zonas de comunicação zero. Estas zonas abrem caminho ao surgimento 

do unmensch e revelam à evidência que o campo é um espaço exterior (extra 

civitatem nulla securitas), um espaço habitado pelo bando30, um espaço de abandono 

muito próximo do bellum omnium contra omnes31.  
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Piper & Co. Verlag, 1989. 

LÉNINE, V.I. Ouvres. Vol. 11, Paris: Editións Sociales, 1975. 
PETRÓNIO. "Satyricon." Lisboa: Livros Cotovia, 2006. 



Lampedusa, Calais e outros Lager - A construção pós-Schmittiana do inimigo 

239 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

 

PORTILLA CONTRERAS, Guillermo. El Derecho Penal Entre El Cosmopolitismo 
Universalista Y El Relavismo Postmodernista.  Valencia: Tirant lo Blanch, 
2008. 

ROGEIRO, Nuno. O Inimigo Público : Carl Schmitt, Bin Laden E O Terrorismo Pós-
Moderno.  Lisboa: Gradiva, 2003. 

SCHMITT, Carl. El Leviathan En La Teoría Del Estado De Tomas Hobbes. Traduzido 
por Francisco Javier Conde.  Granada: Editorial Comares, S.L., 2004. 

———. Terra E Mar: Breve Reflexão Sobre a História Universal. Traduzido por 
Alexandre Franco de Sá.  Campo Grande: Esfera do caos, 2008. 

———. Théologie Politique. Traduzido por Jean-Louis Schlegel.  Paris: Éditions 
Gallimard, 1988. 

———. Theorie Des Partisanen : Zwischenbemerkung Zum Begriff Des Politischen.  
Berlin: Duncker & Humblot, 1975. 

SÓFOCLES. "Édipo Em Colono." Coimbra: Minerva, 1996. 
WOLIN, Richard. Labirintos : Em Torno a Benjamin, Habermas, Schmitt, Arendt, 

Derrida, Marx, Heidegger E Outros. Traduzido por Maria José Figueiredo.  
Lisboa: Instituto Piaget, 1998. 

 
 

 



 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

240 

 

CAPÍTULO XVI 

 

PODER NORMATIVO DO EXECUTIVO FEDERAL BRASILEIRO, LEGÍSTICA E 

DESENVOLVIMENTO 

 

Linara Oeiras Assunção1  

 

INTRODUÇÃO 

 

No século XXI é mais complexo e exigente criar leis (em sentido amplo) do que nos 

séculos passados, quer pelos temas tratados, quer pela necessidade de se acompanhar a 

velocidade vertiginosa da dinâmica social, econômica e tecnológica, quer ainda pelo aumento 

dos atores responsáveis por este processo de criação e, finalmente, pela maior exigência dos 

destinatários. 

A preocupação com a eficácia das leis vem ganhando espaço desde o século 

passado, não só nas discussões teóricas sobre a legislação, mas também na agenda política 

de países desenvolvidos e com democracias consolidadas. A legislação passou a ser vista 

como motor para a consecução de políticas públicas e como braço da implementação de 

programas. A qualidade da lei tornou-se pré-requisito indispensável para o desenvolvimento 

de um país. 

Com os olhos voltados para um Brasil contemporâneo este texto busca aproximar 3 

(três) temas: poder normativo do Executivo Federal Brasileiro, legística e desenvolvimento. 

Para tanto, baseou-se em pesquisa bibliográfica e em pesquisa documental focada no 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), modelo de desenvolvimento 

operacionalizado pelo Governo Federal Brasileiro desde 2007 até hoje. 

O debate está articulado em 3 (três) momentos: a) Desafios da ação normativa do 

Executivo Federal Brasileiro voltada para o desenvolvimento; b) A legística como proposta 

visando a qualidade da ação normativa do Executivo Federal Brasileiro; e, c) O Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC): exemplo de pragmatismo. 

 

                                                 
1 Professora Assistente no Curso de Direito da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). Bolsista do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Doutoranda em Direito pelo Programa de Pós-
Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Email: 
linara@unifap.br; lioeiras@hotmail.com.  

mailto:linara@unifap.br
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1. DESAFIOS DA AÇÃO NORMATIVA DO EXECUTIVO FEDERAL BRASILEIRO 

VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

Na atual experiência democrática brasileira, pós-Constituição Federal de 1988 

(CF/88), o Executivo tem forte controle sobre a agenda legislativa. Detém a prerrogativa de 

iniciar a legislação de maior interesse, como tributação, orçamentação, regulamentação e 

alterações na estrutura de cargos, salários e gratificações do funcionalismo público e da 

burocracia nomeada2. Além disso, conta também com uma poderosa arma para alterar 

unilateralmente o status quo legal: as medidas provisórias3, cuja entrada em vigor é imediata, 

mesmo que precise ser validada pelo Legislativo dentro de um período determinado 

(LIMONGI; FIGUEIREDO, 2009). 

Ora, se o Executivo tem em suas mãos a agenda legislativa prioritária, ele dita as 

regras para o desenvolvimento (ou pelo menos deveria). 

 É certo que para exercer suas funções desenvolvimentistas o Executivo necessita 

de um aparato normativo-administrativo capaz de implantar tal projeto ou estratégia, bem 

como de canais institucionalizados de negociação de objetivos, metas e políticas com os 

atores e segmentos da sociedade (CARDODO JÚNIOR; GOMIDE, 2011).  

O Executivo não produz leis em sentido formal, é verdade. Mas, ao exercer seu poder 

normativo, produz várias leis em sentido material, quase que diuturnamente. Este poder 

normativo é exercido, seja por meio de sua participação no processo legislativo formal (direta 

e indiretamente), como também por meio de atos normativos regulamentares, elaborados de 

forma autônoma, autorizada, ou apenas para a fiel execução de lei. É ainda exercido por meio 

de atos com efeitos meramente internos para a ordenação de órgãos e entidades 

administrativas e para o cumprimento de normas inferiores à lei formal, tais como avisos, 

instruções e portarias (ABURACHID, 2012). 

Desta realidade derivam desafios, dentre eles, o de identificar e concretizar o tipo de 

desenvolvimento adequado ao contexto democrático, pós CF/88, e ao contexto brasileiro do 

século XXI. Cardoso Júnior e Gomide (2011) defendem o desenvolvimentismo como um 

projeto ou a estratégia que, com apoio político de segmentos e classes no conjunto da 

sociedade, pode alterar o status quo da nação por meio da ação consciente e determinada do 

Estado. Associam esta defesa aos ideais de Fonseca (2013) e Herrlein Júnior (2014), crendo 

na transcendência do aspecto econômico, visando à redistribuição de renda, à preservação 

ambiental e à expansão das capacidades humanas. 

                                                 
2 Art. 61 da Constituição Federal de 1988. 
3 Art. 62 da Constituição Federal de 1988. 
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 De toda sorte o Estado, personificado no Executivo Federal Brasileiro, para alcançar 

esses ideais carece de uma reforma de caráter republicano, democrático e 

desenvolvimentista.  Republicano porque deve visar o interesse geral e o bem comum, 

democrático porque é essa forma de governo que permite o livre exercício da 

autodeterminação política dos cidadãos (Habermas – autonomia pública) e 

desenvolvimentista porque o bem-estar é fruto da construção política da sociedade 

(CARDOSO JÚNIOR; GOMIDE, 2011).  

Nesta busca pela construção política do desenvolvimento é fundamental para o 

Estado pensar sobre a legislação, pois ela é uma das formas mais importantes de expressão 

da vontade estatal, principalmente quando se compreende que ela não só cria obrigações e 

direitos, como estabelece diretivas para a atuação do governo dentro dos limites 

estabelecidos no texto constitucional (SOARES; SANTOS, 2010). 

Ao agir normativamente, o Executivo torna-se legislador e como tal é responsável por 

seus atos, no sentido de que deve apresentar justificação para legislar, pois a justificação é 

parte do processo de legitimação dos atos legislativos. Neste cenário, a política não é excluída 

do direito, pois o legislador, a despeito da máxima discricionariedade com que pode atuar, é 

considerado um ator jurídico (WINTGENS, 2006), que deve justificar a restrição de liberdade 

que seus atos impõem aos cidadãos, já que a liberdade é vista como ponto de partida e 

princípio fundante da organização do espaço político. 

Em um país como o Brasil que possui um número expressivo de leis e normas4, as 

razões que impulsionam a criação da lei, precisam ser investigadas. Caupers (2009) tratou de 

algumas dessas razões e suas consequências. Para ele, razões jurídicas, razões políticas, 

razões substanciais e/ou razões oportunísticas são as que levam o cidadão comum a 

preocupar-se e perguntar: por que razão se fez, ou se pretende fazer, uma lei; por que razão 

se fez a lei agora e não em momento anterior ou por que razão não se deixou a iniciativa 

legislativa para mais tarde ou, ainda, por que se legislou em um certo sentido e não em outro. 

Para entender um pouco melhor essas questões, Caupers (2009) afirma que as 

razões jurídicas são ditadas pela coerência lógica inerente ao ordenamento jurídico, por 

exemplo, razões de natureza constitucional, patentes quando a lei visa concretizar imperativos 

ditados pela lei fundamental. As razões políticas são ditadas pela intenção de cumprir um 

dever político, constante do programa do governo ou do programa eleitoral, da força política 

maioritariamente sufragada pelo eleitorado. As razões substanciais, por outro lado, são 

ditadas para tentar resolver uma determinada questão de natureza social, econômica, 

                                                 
4 O cenário é preocupante. Em 2007, estimava-se que o número de leis no sistema judiciário brasileiro 
era da ordem de 3.510.804 normas, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário 
(AMARAL, 2007). 



Poder Normativo Do Executivo Federal Brasileiro, Legística E Desenvolvimento 

243 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

 

organizativa, dando resposta pronta e adequada a problemas graves e ocorrências 

imprevisíveis. E as razões oportunísticas que são conjunturais, senão mesmo acidentais, 

visam satisfazer opinion makers. 

Sim, é preciso responsabilidade no momento de elaborar a lei. Caso isso não ocorra, 

perde a lei seu estatuto e importância como referencial de acompanhamento e influência 

sobre os processos de desenvolvimento, por conta das dificuldades teóricas das quais sofre 

o próprio direito na sua metodologia e definição, como produto cultural e histórico que é, 

adquirindo contornos diferenciados e próprios de cada espaço em que se propõe a 

estabelecer a sua função de controle social. 

Por tudo isso, o lastro de criatividade normativa do Executivo Federal Brasileiro 

demanda planejamento e consenso (participação e contraditório). Mas, será que os 

instrumentos que o Estado brasileiro dispõe são eficazes para a promoção do 

desenvolvimento no século XXI? 

 

2. A LEGÍSTICA COMO PROPOSTA VISANDO A QUALIDADE DA AÇÃO NORMATIVA DO 

EXECUTIVO FEDERAL BRASILEIRO 

 

Como dito anteriormente, o Executivo participa de uma boa “fatia” do processo de 

decisão na escolha do conteúdo das normas porque a ele é delegada a tarefa de densificação 

da legislação, ou seja, de precisão do conteúdo normativo com base na realidade em que a 

norma vai ser aplicada (SOARES; SANTOS, 2010). Vale o reforço: as leis são instrumentos 

que implicam uma escolha do Estado para realizar os seus objetivos em todas as suas esferas 

de atuação e que implicam ainda decisões governamentais que estabelecem, de forma direta 

ou indireta, comportamentos para os cidadãos e para as empresas. 

A legística como um ramo do conhecimento que propõe tanto questões teóricas, 

quanto práticas diante da necessidade de legislar e regular, preocupa-se com o uso do poder 

regulatório que concretize, mediante participação, o fim de atender às necessidades coletivas 

e o bem comum, uma vez que os Estados devem estar atentos para o fato de que a qualidade 

da regulação exerce enorme impacto no seu desenvolvimento, bem como no grau de 

confiança nas instituições (SOARES; SANTOS, 2010).  

Estudos do Grupo de Alto Nível para a Melhoria da Qualidade da Legislação do 

Conselho Europeu dão conta que de 2 a 5% é o percentual de impacto negativo sobre o 

Produto Interno Bruto (PIB) dos países europeus em razão de problemas decorrentes da má 

legislação (SOARES, 2007). Este é um bom exemplo do porquê os Estados devem ser 

preocupar com qualidade das leis. 
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A racionalização da produção normativa pública – quer na metodologia de 

preparação das leis, quer na reorganização da legislação vigente – é, neste século, 

considerada como o fator de maior importância para a concretização de políticas públicas 

(ALMEIDA, 2003). 

A proposta da legística é a aplicação de uma metodologia que alcance a qualidade 

da ação pública e sua tradução normativa e que alcance também as respostas adequadas 

para justificar a ampla possibilidade de atuação normativa, reconhecer validade, traduzir os 

limites previstos no sistema jurídico e maximizar a eficácia. 

A legística visa reforçar a produção do direito consensual, concertada, que antecipa 

os efeitos sobre os destinatários/interessados e, desse modo, matiza o conceito do que venha 

a ser uma boa legislação.  Defende a atuação legislativa e regulamentar baseada nos 

princípios da necessidade (consideração da real necessidade de uma norma), 

proporcionalidade (equilíbrio entre as vantagens e as limitações/obrigações que são impostas 

aos cidadãos), subsidiariedade (nível de adoção da legislação), transparência (acesso aos 

trabalhos preparatórios), responsabilidade (determinação dos efeitos da norma, 

monitoramento da execução da norma), inteligibilidade, acessibilidade e simplicidade 

(publicação compreensível, consistente e acessível aos cidadãos) (ALMEIDA, 2007). 

As reflexões formuladas por Veloso (2014) confirmam que no sistema constitucional 

brasileiro qualquer política pública deve ser realizada por meio da compreensão da lei em 

sentido amplo, como decorrência natural do princípio da legalidade que estabelece os limites 

de atuação do Estado. Administrar uma política pública nada mais é do que aplicar a lei de 

ofício, uma vez que na lei em sentido amplo é determinado o interesse público primário, de 

onde decorrem os objetivos, metas, alocação de recursos etc. 

Pois bem, o desenvolvimento abrange a compreensão do direito pelos seus 

operadores de como agir para efetivar o acesso dos cidadãos aos diversos bens. O oposto, a 

incompreensão por parte desses operadores, pode gerar um risco para o êxito das políticas 

públicas, ou mesmo um obstáculo para a efetivação de direitos.  

A gênese da norma posta exige a compreensão ou estudo do que efetivamente 

impulsiona ou desperta o seu processo criativo. Embora estudos dos campos da sociologia e 

da antropologia jurídica ofereçam eficientes recursos para a compreensão do sinal dos 

destinatários, a legística vai além, apresenta instrumentos e meios para se avaliar os 

momentos de pré-concepção, concepção, vida e morte da norma posta. Avalia cenários antes, 

durante e após a existência da norma jurídica (ABURACHID, 2012).  

A legística, como uma teoria racional da legislação, atua de forma complementar no 

campo da teoria do direito. Não mira na determinação do conteúdo exato das regras, mas na 

estrutura e funcionalidade de um sistema que se legitima democraticamente pela participação 
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de seus sujeitos e destinatários no processo contínuo de constituição do direito (SANTOS, 

2011). 

Mader (2009) dividiu os campos de interesse da legística em 8 (oito) áreas principais: 

a) Metodologia legislativa, chamada de legística material. A metodologia legislativa 

trata do teor normativo da legislação ou, mais especificamente, propõe uma forma metódica 

de se elaborar o seu teor normativo. Ademais, procura desenvolver ferramentas de uso 

prático, que venham a facilitar as diferentes etapas analíticas, a sequência de passos 

inerentes à abordagem metodológica; 

b) Técnica legislativa ou legística formal. Trata dos aspectos formais e legais da 

legislação: os diferentes tipos de atos normativos, as instituições jurídicas, a estrutura formal 

dos atos normativos e a forma por meio da qual novas leis são introduzidas ou integradas no 

arcabouço normativo preexistente; 

c) Redação legislativa propriamente dita, ou seja, a forma de se expressar o teor 

normativo do conteúdo das leis, concernente, especificamente, aos aspectos linguísticos;  

d) Comunicação, que tem relação com a redação legislativa e que inclui as diferentes 

formas de se publicarem oficialmente as peças legislativas, além de uma ampla gama de 

atividades de informação e comunicação em torno da legislação;  

e) Procedimento legislativo, processo de preparação, aprovação e execução de uma 

lei deve seguir vários níveis e regras, que podem influenciar consideravelmente na qualidade 

formal e material da legislação. A adoção de um ou outro procedimento pode contribuir para 

aprimorar a legislação ou, ao contrário, limitar sua abrangência, reduzindo-lhe a eficácia;  

f) Gestão de projetos legislativos, a preparação de legislação é uma tarefa que conta 

com a participação de várias pessoas, de várias unidades administrativas. Assim, é 

plenamente legítimo considerar que os princípios e as técnicas de gestão de projetos possam 

ser aplicados de forma bastante útil na preparação da legislação;  

g) Sociologia empírica da legislação que se atém ao processo político que antecede 

o processo de aplicação e execução da lei. Descreve e analisa a prática legislativa;  

h) Teoria da legislação. Tece reflexões críticas e avalia as funções da legislação, 

funções estas que, pelo menos até certo ponto, têm-se modificado como resultado da 

transformação do papel do Estado na sociedade. 

Vários estudos já ressaltaram a necessidade do Brasil buscar a eficiência da 

legislação e a concepção da lei como instrumento para o desenvolvimento. As proposições, 

recomendações elaboradas por organismos internacionais, como a Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)5, têm influenciado a adoção de algumas 

                                                 
5 OCDE. Relatório sobre a Reforma Regulatória. BRASIL – Fortalecendo a governança para o 
crescimento. 2007. Disponível em: <http://www.regulacao.gov.br/>. Acesso em: 20 nov. 2013. 
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“tímidas” medidas para o aperfeiçoamento da legislação brasileira. No Executivo Federal tem-

se o Manual de Redação da Presidência da República, cuja segunda parte é integralmente 

dedicada a questões de elaboração legislativa, a Lei Complementar n. 95/19986, o Decreto n. 

4.176/20027 e a Lei n. 12.527/20118. Porém, isso não tem sido suficiente porque essas normas 

não foram internalizadas pelos agentes públicos federais como deveriam, ou como se diz à 

brasileira “não pegaram”. 

 

3. O PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC): EXEMPLO DE 

PRAGMATISMO 

 

A ação normativa mais abrangente e recente do Executivo Federal Brasileiro com 

olhos voltados para o desenvolvimento foi o pacote de normas editado por ocasião do 

lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em 28/01/2007. Um conjunto 

de leis, medidas provisórias9 e outras normas previu medidas institucionais para o aumento 

de investimentos no país e para a execução de projetos infraestruturais.  

O PAC foi lançado em 2007, no primeiro ano do segundo mandato do Presidente da 

República Luís Inácio Lula da Silva. Atualmente, encontra-se na segunda versão, PAC 2, 

mantendo-se sob as rédeas da Presidente Dilma Rosseuff, em face de sua reeleição. O 

programa ainda está em curso. São mais de 8 (oito) anos de execução. 

O PAC materializa e concretiza boa parte do esforço do Governo Federal Brasileiro 

em retomar sua capacidade de investimento e, dessa forma, define como prioritária a 

                                                 
6 Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o 
parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal de 1988, e estabelece normas para a consolidação 
dos atos normativos que menciona. 
7 Estabelece normas e diretrizes para a elaboração, a redação, a alteração, a consolidação e o 
encaminhamento ao Presidente da República de projetos de atos normativos de competência dos 
órgãos do Poder Executivo Federal, e dá outras providências. 
8 Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no 
§ 2o do art. 216 da Constituição Federal de 1988; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 
revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; 
e dá outras providências. 
9 Exemplos: MP n° 348/2007: cria o Fundo de Investimento em Participações em Infra-Estrutura (FIP-
PE), para captar recursos privados para projetos do PAC nas áreas de energia e transporte; MP n° 
349/2007: cria o Fundo de Investimentos com recursos do FGTS (FI-FGTS), capitalizado com R$ 5 
bilhões proveniente do patrimônio líquido do FGTS. Os recursos do fundo serão destinados a 
investimentos em energia, transportes, portos e saneamento; MP n° 350/2007: modifica as normas do 
Programa de Arrendamento Residencial (PAR), para permitir a antecipação da compra de imóvel 
arrendado; MP n° 351/2007: cria incentivos fiscais, sob a forma de desoneração da cobrança do 
PIS/Pasep e da Cofins, para empresas que façam obras do PAC em transportes, portos, energia e 
saneamento; MP n° 352/2007: cria incentivos fiscais para as indústrias de equipamento para a TV 
digital e de componentes de semicondutores; MP n° 353/2007: Cria 157 cargos comissionados para 
extinguir a Rede Ferroviária Federal (RFFSA). 
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condução de projetos de infraestrutura (logística, energética, hídrica, urbana e social) (PIRES, 

2015). 

A execução de vultuosos projetos de infraestrutura sempre foi tarefa complexa para 

os governos, em todo mundo, pois, mobiliza interesses diversos e conflitantes, envolve 

desafios do ponto de vista técnico-operacional, requer volumosas somas de recursos públicos 

e provoca impactos sociais, ambientais, econômicos e territoriais nada desprezíveis (PIRES, 

2015). 

No caso brasileiro, essas tendências mencionadas foram e são agudizadas no 

ambiente político-institucional, o qual acrescenta desafios à gestão de políticas públicas, em 

especial na área de infraestrutura, relacionados à construção e à manutenção da 

governabilidade, à articulação intra e intergovernamental, à atuação de órgãos de controle, 

responsabilização e à garantia de direitos individuais, coletivos e difusos e, por fim, às 

demandas crescentes por participação da sociedade civil na formulação e no controle de 

políticas públicas (PIRES, 2015). 

Sobre o programa, Abrúcio (2011) afirma que o Governo Lula tentou acoplar um 

projeto de gerenciamento com um novo modelo de desenvolvimento e que deste casamento, 

houve bons resultados tanto nos meios adotados – em particular o modelo de monitoramento 

e, embora pouco institucionalizado, as formas de coordenação intra e intergovernamental – 

como dos fins, trazendo ao centro da agenda temas fundamentais para desenvolver o país e 

que estavam escanteados ou mal tratados.  

É claro que várias ações do PAC foram insatisfatórias e deixaram a desejar, afora 

que há muito a ser feito em termos de políticas para infraestrutura e desenvolvimento no 

âmbito federal. Desse modo, mais do que os sucessos (também importantes em si), o PAC 

reordenou parte do papel do Estado nacional, algo que não poderá ser ignorado (ABRÚCIO, 

2011).  

Reconhecer que a ação do Estado é necessária para o desenvolvimento insere-se 

no contexto do século XXI que se iniciou sob um novo ciclo de ativismo estatal, pós fracasso 

da agenda de reformas do Consenso de Washington10.  

Mas, há uma questão muito relevante que afeta o PAC diretamente. Cardoso Júnior 

e Gomide (2011) ressaltam que passada mais de uma década com o Partido dos 

Trabalhadores (PT) à frente da coalizão partidária que governa o Brasil (Lula e Dilma), não se 

identifica qualquer reflexão estratégica sobre o Estado e o aparato administrativo que se 

deseja para dar continuidade às transformações que se verificam desde o início do novo 

                                                 
10 Sobre este tema ler: PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. A crise da América Latina: consenso de 
Washington ou crise fiscal? Disponível em: < 
http://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/viewFile/883/820>.  
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milênio. Ou seja, uma reflexão que vincule o tema da administração pública a um projeto de 

desenvolvimento e a uma concepção de Estado. 

Os autores denunciam um pragmatismo acentuado como método de governo e de 

reestruturação da administração pública, já que a prática de condução cotidiana da gestão 

governamental ocorre por meio da superposição de medidas administrativas com baixo grau 

de institucionalidade nas quais vigora o informalismo e decisões ad hoc para processos reais. 

Denunciam também que o padrão de gestão da máquina pública é movido à base do 

binômio “pendência versus providência” que embora possa parecer a única via de curto prazo 

para a torrente de problemas sempre emergenciais de governo, acaba por explicitar as 

contradições históricas e a heterogeneidade da formação do Estado e da administração 

pública no Brasil (CARDOSO JÚNIOR; GOMIDE, 2011).  

É preciso considerar a forma como os operadores conceberam e concebem o 

programa e atuaram e atuam para lhe dar concretude cotidiana. Sobre o exercício do poder 

normativo do Executivo Federal Brasileiro, de 28/01/2007 a 31/12/2014, foram aprovadas e 

publicadas 133 (cento e trinta e três) ações normativas para a execução do programa11. Neste 

número estão as proposições do Executivo de cunho orçamentário e não orçamentário. A 

seguir, o gráfico demonstra o quantitativo de ações ano a ano. 

 

Gráfico 1 

 

Fonte: elaboração da autora. 

 

A expressividade do número só eleva o cuidado que o Executivo deve ter ao exercer 

seu poder normativo. Recordando a lição de Caupers (2009), quais as razões normativas que 

têm impulsionado o Executivo? 

                                                 
11 Este levantamento de dados foi feito a partir dos seguintes portais eletrônicos: 1) Sítio: 
www.pac.gov.br; 2) Sítio: www.ipea.gov.br; 3) Sítio: www2.camara.leg.br; 4) Sítio: www.senado.gov.br; 
5) Sítio: www.lexml.gov.br. Nesses sítios as palavras “Programa de Aceleração do Crescimento” e 
“PAC” foram utilizadas para a busca de ações normativas. 

Impacto Normativo do PAC -

2007 a 2014

http://www.pac.gov.br/
http://www.ipea.gov.br/
http://www.senado.gov.br/
http://www.lexml.gov.br/
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Abrúcio (2011) afirma em relação ao PAC que as políticas públicas puxam a gestão. 

Se assim o é, muito possivelmente, razões oportunísticas (CAUPERS, 2009) podem ter 

impulsionado algumas dessas 133 (cento e trinta e três) ações normativas. O que não é 

desejado na busca pela qualidade das leis. 

A proliferação normativa para viabilizar políticas públicas de desenvolvimento tem 

desafiado os brasileiros quanto à confiança no modelo de federalismo, na separação dos 

poderes, na efetividade dos atos normativos e, sobretudo, na consolidação da democracia. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Na intersecção entre os temas abordados, Poder Normativo do Executivo Federal 

Brasileiro, Legística e Desenvolvimento, figuram as palavras “planejamento” e “participação”. 

O planejamento legislativo demanda uma gestão responsável dos sistemas regulatórios, em 

que a análise dos efeitos das normas é requisito para a justificação de legislar, bem como 

para a avaliação constante de legitimidade da atuação do governo, onde se insere o 

Executivo.  Nesse contexto, é imprescindível a participação dos interessados e de todos 

aqueles que sofrerão efeitos diretos ou indiretos dessas normas (SOARES; SANTOS, 2010). 

As medidas para o aperfeiçoamento da legislação brasileira, corporificadas no 

Manual de Redação da Presidência da República, na Lei Complementar n. 95/1998, no 

Decreto n. 4.176/2002 e na Lei n. 12.527/2011 representam passos importantes em direção 

ao planejamento normativo, mas não são suficientes. O Estado brasileiro necessita de 

instrumentos eficazes para o aperfeiçoamento da qualidade das leis, especialmente das que 

anseiem promover o desenvolvimento. 

Um caminho possível para este aperfeiçoamento paira na internalização das 8 (oito) 

áreas da legística, defendidas por Mader (2009), na gestão do Estado, como metodologias 

dialógicas que maximizam a eficácia da ação normativa. 

É crucial que a atuação dos burocratas de linha de frente e dos formuladores de 

políticas nos altos escalões, responsáveis pela concretude cotidiana do desenvolvimento do 

país, esteja alinhada à legística material, à legística formal, à redação legislativa propriamente 

dita, às atividades de informação e comunicação, aos procedimentos de preparação, de 

aprovação e de execução de uma lei, à gestão de projetos legislativos, à sociologia empírica 

da legislação e à teoria da legislação que tece reflexões críticas e avalia as funções da 

legislação como resultado da transformação do papel do Estado na sociedade. 
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CAPÍTULO XVII 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A CAUSALIDADE ALTERNATIVA 

 
Renato Lovato Neto 

 

INTRODUÇÃO 

 

A interpretação tradicionalmente fechada da responsabilidade civil, principalmente quanto 

aos seus pressupostos, requer o arrolamento de novas percepções em determinadas hipóteses, em 

uma área reconhecida por sua rigidez, mas que a todo instante se molda aos fenômenos sociais – 

por via legislativa, judicial ou doutrinária. Nesse contexto, a causalidade alternativa se caracteriza 

como um tema a ser debatido no direito brasileiro e português, como uma solução que pretende a 

justiça corretiva e a reparação do lesado. 

A causalidade alternativa é uma resposta ao problema da imputação de um dever de 

indenizar aos agentes que possivelmente ocasionaram um dano dentro de uma pluralidade de 

condições causais. Ora, na existência de dois ou mais fatos com potencialidade para gerar um 

prejuízo, mas na impossibilidade de definir com exatidão qual ou quais causaram o dano e tendo 

apenas uma probabilidade (estatística ou apenas visualizável em termos equitativos, de 

razoabilidade e adequação) daquele fato – seja ele humano e voluntário ou uma causa qualquer da 

natureza – ser a causa  da violação de um bem jurídico – ou interesse juridicamente protegido ou 

direito subjetivo – na esfera patrimonial ou moral de outrem, uma probabilidade razoável de que cada 

potencial agente seja a fonte do evento danoso será suficiente para que ele seja condenado a 

reparar. Todavia, de acordo com o direito positivo brasileiro e português, o lesado, a quem cabe o 

ônus da prova de suas alegações, não conseguirá provar o nexo causal e, restando dúvida quanto à 

configuração desse requisito, terá seu pedido de reparação indeferido, resultado para o qual 

FERNANDO NORONHA1 encontra uma exceção em casos de responsabilidade coletiva ou grupal – 

aqui, o lesado encontraria amparo no direito. 

A causalidade alternativa promove uma responsabilidade parcial e pretende uma reparação 

apenas na medida da probabilidade efetiva e cientificamente comprovada, porque, mesmo pelos 

meios ortodoxos, o nexo causal e todo processo etiológico são averiguados por meio de 

probabilidades – em uma combinação de processos causais e aleatoriedade. Não obstante a 

causalidade alternativa ser majoritariamente repudiada pela doutrina brasileira e portuguesa por ser 

incompatível diante de princípios como a conditio sine qua non e a causalidade adequada (ou dano 

                                                 
1 Direito das obrigações: fundamentos do direito das obrigações, v. 1, São Paulo, Saraiva, 2003, p. 
652. 
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direto e imediato), essa rejeição se deve, e muito, ao fato dos juristas ignorarem a irredutível 

presença do fator aleatório em todo e qualquer processo causal, o qual nunca será conhecido por 

completo no caso concreto2.  

 

2 NEXO CAUSAL NO DIREITO BRASILEIRO E PORTUGUÊS 

 

A existência de uma pluralidade de fatores causais tão somente potenciais na consolidação 

de um prejuízo não pode ser analisado como decorrente da conduta de um ofensor individualizado 

pelo sistema tradicional da responsabilidade civil, qual seja, a teoria da causalidade adequada ou do 

dano direto e imediato. Esta teoria é amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência no Brasil e em 

Portugal como regra geral na responsabilidade civil, prevista pelo Código Civil de cada país. Assim, 

não há nenhuma referência acerca da causalidade alternativa nos Códigos Civis brasileiro e 

português, onde predomina a regra geral da causalidade adequada. 

O art. 563.º do Código Civil português destaca que o nexo de causalidade se dá “em relação 

aos danos que o lesado provavelmente não teria sofrido se não fosse a lesão”, enquanto o art. 403.º 

do Código Civil brasileiro determina que em decorrência da lesão, “as perdas e danos só incluem os 

prejuízos (...) por efeito dela direto e imediato”. Embora não se deduza da literalidade dos 

dispositivos, a teoria da causa adequada tem relativa aceitação na interpretação da lei3, o que exigiria 

que, entre todas as condições presentes na marcha causal e com potência de terem produzido o 

resultado, deve-se fazer uma análise hipotética para se verificar qual a conditio sine qua non para se 

determinar qual a causa do prejuízo, e se ele é imputável ao réu no processo ou a qualquer outro 

elemento estranho.  

A teoria da causalidade adequada analisa as condições sob o prisma de um conceito 

subjetivo do curso natural das coisas, que revelará se a condição é apropriada para produzir o dano, 

sem ser necessário que o gere direta e exclusivamente, mas que, independentemente de ser mais 

próxima ou mais remota, seja essencialmente decisiva na produção do dano a partir de uma 

perspectiva social e de uma valoração geral de todas as circunstâncias e do encadeamento de fatos4. 

Conforme mencionado, ao ser empregada a causalidade parcial, nos ditames da teoria de 

RAFAEL PETEFFI DA SILVA5 para resolver esta problemática, destaca-se que há uma porcentagem de 

probabilidade do ofensor ter causado um dano, porém sem se demonstrar, em nenhum momento, 

que foi tal conduta em um grupo de indivíduos que causou com absoluta certeza um prejuízo.  

                                                 
2 RAFAEL PETEFFI DA SILVA, Responsabilidade civil pela perda de uma chance, 2. ed., São Paulo, Atlas, 2009, 
p. 57. 
3 Cf. INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, Direito das obrigações, 6. ed., Coimbra, Coimbra Editora, 1989, p. 404, e 
SERGIO CAVALIERI FILHO, Programa de responsabilidade civil, 9. ed., São Paulo, Atlas, 2010, p. 49. 
4 EUGENIO LLAMAS POMBO, La responsabilidad civil del médico: aspectos tradicionales y modernos, Madrid, 
Editorial Trivium S.A., 1988, p. 241. 
5 Cf. op. cit. 
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Em Portugal, RUI CARDONA FERREIRA6 crítica a opção pela causalidade alternativa, pois esta 

visão advém do direito alemão, onde o § 830, I, do BGB traz a possibilidade de responsabilização do 

co-autor mesmo que não seja possível determinar com exatidão o nexo causal, enquanto no direito 

português a norma do art. 490.o do Código Civil português seria clara no sentido de exigir que o dano 

seja efetivamente produzido como resultado da ação conjunta dos agentes, situando esse problema 

na causalidade concorrente e não na visão da causalidade alternativa ou parcial proposta por HELMUT 

KOZIOL. 

No Brasil, a causalidade alternativa muitas vezes é confundida com a causalidade parcial, 

que consiste em uma resposta a mesma dificuldade, quer dizer, enquanto naquela os possíveis 

lesantes são chamados a responder em conjunto e solidariamente pelo dano, na causalidade parcial 

os lesantes são chamados a responder somente pela parcela do prejuízo correspondente à 

probabilidade de o terem originado – ou seja, cada potencial ofensor somente será obrigado a reparar 

na medida em que for estabelecido qual a probabilidade dele ser o único agente causado.  

Portanto, na causalidade alternativa cada um dos sujeitos chamados a responder pelo dano 

também respondem pela insolvência do outro. Por exemplo, se três indivíduos atuaram de 

determinado modo em que todos podem ter lesado alguém, mas esta lesão somente pode resultar 

de uma conduta entre os três fatos, e um deles é chamado a responder pela integralidade do dano, 

ele poderá depois exercer o direito de regresso contra os outros dois – respondendo e pela eventual 

insolvência dos outros dois e consequente impossibilidade desses de arcarem com o custo da 

indenização e demais despesas processuais, isto é, ele responderá pela totalidade dos danos 

sozinho, em favor da reparação integral dos danos sofridos pela vítima, mesmo que sua conduta seja 

somente potencialmente a causa destes. 

 

3 CAUSALIDADE ALTERNATIVA NO BGB E NO ABGB 

 

No direito austríaco, a construção de autoria de FRANZ BYDLINSKI7 se baseia na aplicação 

analógica das disposições previstas na § 1.304, ABGB8, e na § 830, 1, BGB9, e propõe o emprego 

                                                 
6 Indemnização do interesse contratual positivo e perda de chance, Coimbra, Coimbra Editora, 2011, p. 282. 
7 HELMUT KOZIOL, “Problems of alternative causation in Tort Law”, in Developments in Austrian and Israeli 
Private Law, HERBERT HAUSMANINGER et al (eds.), Wien, Springer-Verlag, 1999, pp. 177-185, p. 181. 
8 O § 1.301, ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch), prevê a responsabilização de danos causados por 
vários agentes, o § 1.302 dispõe que, quando a participação pode ser delimitada, cada um responde pela 
parcela que causou o dano, mas que, se houver intenção de causá-lo ou não puder ser identificado quem 
causou o prejuízo, há a responsabilidade solidária de todos os potenciais causadores, com direito de regresso 
de quem for acionado contra aqueles que não responderem. O § 1.302, entretanto, divide a responsabilidade 
pelo dano proporcionalmente entre o ofensor e a vítima quando esta tiver contribuído para o resultado, ou 
igualmente, se não for possível certificar qual a probabilidade de cada parte ter causado o prejuízo. 
9 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch): “Section 830. Joint tortfeasors and persons involved (1) If more than one 
person has caused damage by a jointly committed tort, then each of them is responsible for the damage. The 
same applies if it cannot be established which of several persons involved caused the damage by his act. (2) 
Instigators and accessories are equivalent to joint tortfeasors”. A previsão do BGB traz resultados 
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da causalidade alternativa em casos em que há mais de uma possível causa para um determinado 

dano e não é possível determinar qual delas o causou10, enquanto o Código Civil holandês (Burgerlijk 

Wetboek) traz disposição semelhante no art. 6:9911. 

Assim, os diplomas civis austríaco, alemão, holandês preveem que, em caso de um dano 

originar de um grupo de condições potenciais e não for possível determinar qual a causa, cada um 

dos sujeitos ativos responde pelo prejuízo em sua totalidade. No caso holandês, há a inversão do 

ônus da prova, devendo o ofensor provar que sua conduta não causou o dano, operando mais em 

nível de regras processuais do que propriamente nos pressupostos da responsabilidade civil – 

embora resulte em uma presunção iuris tantum do nexo causal.  

FRANZ BYDLINSKI12 promoveu a ampliação da utilização da ideia de causalidade alternativa 

fora do âmbito da responsabilidade civil de grupos para diversas hipóteses em que há uma 

multiplicidade de potenciais causas (incluindo aqui eventos de força maior e caso fortuito, ou de 

origem ignorada ou desconhecida pelo aplicador do direito, mas que devem ser analisadas pelo juiz), 

todas com grande probabilidade estatística de serem causa do dano, porém sem uma probabilidade 

suficiente para superar o teste de causalidade da teoria da causa adequada. Quer dizer, havendo 

causas em potencial, todas com probabilidade suficiente para terem causado o prejuízo por si 

próprias, mas com uma incerteza inerente quanto à prova, todas são tidas como causas, porém 

apenas até o limite da probabilidade de terem causado o dano. Este mecanismo foi repensado por 

HELMUT KOZIOL13, pretendendo-se com isso garantir uma reparação parcial do dano final, 

correspondente à probabilidade daquele fato ser a causa do prejuízo, ao lado dos demais fatores 

considerados no caso concreto. 

Dessa maneira, o BGB prevê no referido § 830 um sistema para causalidade quando houver 

atuação conjunta, ou ao menos simultânea e de forma independente, de vários agentes, que serão 

responsáveis solidários em caso de incerteza sobre a autoria do dano, mesmo em dúvida quanto ao 

envolvimento causal de cada e até a sua extensão na contribuição ao dano, se pelo menos for certo 

que a conduta de cada um poderia ser a causa do prejuízo14. 

                                                 
substancialmente diversos dos §§ 1.301 e 1.302, ABGB, pois enquanto neste a responsabilidade será parcial 
(cada ofensor responde pela parcela do dano que deu origem), do diploma alemão se extrai uma 
responsabilidade solidária entre todos os potenciais ofensores. 
10 HELMUT KOZIOL, Basic questions about tort law from a germanic perspective, Wien, Jan Sramek Verlag, 2012, 
p. 141. 
11 Burgerlijk Wetboek: “Article 6:99. Damage caused by more events (reversed burden of proof). Where the 
damage is caused by two or more events, for each of which another person is liable, and it is ascertained that 
the damage originates from at least one of these events, then each of these liable persons is joint and several 
liable for that damage, unless a liable person proves that this specific damage is not caused by the event for 
which he himself is liable.” 
12 Cf. FRANZ BYDLINSKI, “Haftung bei alternativer Kausalität”, in Juristische Blätter, 10 de jan. de 1959, ano 81, 
p. 1-13, e “Aktuelle Streitfragen um die alternative Kausalität” in Festschrift für Günther Beitzke zum 70. 
Geburtstag, Berlin, Walter de Gruyter, 1979, pp. 4-34. 
13 Op. cit., 2012, p. 156. 
14 DIANA MONTENEGRO DA SILVEIRA, Responsabilidade civil por danos causados por medicamentos defeituosos, 
Coimbra, Coimbra Editora, 2010, p. 207. 
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RUI CARDONA FERREIRA15 resume o conceito de causalidade alternativa como o instituto que, 

na existência de vários agentes que tenham atuado ilícita e culposamente, mas impossível a 

identificação do autor, responsabiliza todos os potenciais causadores solidariamente, cabendo ação 

de regresso contra aqueles que não forem acionados pela vítima, caso em que se deve demonstrar 

que a conduta de cada um deles isoladamente teria potência o suficiente para causar o prejuízo – 

considerando-se o perigo criado e o grau de probabilidade de concretização do prejuízo final sofrido. 

Não obstante, enquanto JÚLIO VIEIRA GOMES16 aprecia a causalidade alternativa como 

passível de consolidar uma solução de jure condendo no direito português, o próprio RUI CARDONA 

FERREIRA17 refuta essa tese. O autor alega que a disposição do § 830, 1, BGB, não seria compatível 

com o ordenamento português, visto que o art. 490.o, Código Civil português, exigiria que o prejuízo 

seja consequência efetiva da atuação conjunta de vários autores, ainda que não planejada ou 

premeditada, figurando como causalidade cumulativa ou concorrente e não alternativa, porque 

naquelas pressupõe que as duas ou mais condutas formem uma força causal tida como conditio sine 

qua non, mas que nenhuma delas poderá assim ser tida se considera da individualmente – quando 

o nexo de causalidade nunca estará provado. Portanto, o autor defende a não aplicação do conceito 

em Portugal, alegando que a responsabilidade de grupos em Portugal exige a comunhão de esforços, 

enquanto a causalidade alternativa abrange quaisquer pluralidades de causas potenciais, mesmo 

que não seja possível determinar qual o elemento que de fato deu causa ao dano, por qualquer 

motivo que seja. 

Entretanto, há uma divergência da doutrina portuguesa na aceitação da ideia de causalidade 

alternativa na responsabilidade civil. 

DIANA MONTENEGRO DA SILVEIRA18, ao realizar estudo sobre a responsabilidade civil por 

danos causados por medicamentos defeituosos, entende cabível tal visão de nexo causal, sob o 

prisma do ordenamento jurídico holandês, compreendendo que, embora ignorada pela lei 

portuguesa, a causalidade alternativa poderia ser aplicada pela própria interpretação legal do art. 

563.º, Código Civil português, conforme sugestão de CALVÃO SILVA, em que o lesado deve provar 

que cada uma das condições é causa adequada para o dano, quer dizer, o ofendido terá que provar 

que o risco abstrato criado por cada um dos produtores de medicamento, ao colocar um produto no 

mercado de consumo, é apto a ser a causa real e concreta dos danos – do que resultaria a 

responsabilidade solidária das empresas, que poderiam responder cada uma pela reparação integral 

do prejuízo. Tal interpretação pretenderia contornar a não previsão pelo direito português, assim 

como pelo francês e pelo espanhol, da causalidade alternativa19. 

                                                 
15 Op. cit., 2011, p. 281. 
16 Op. cit., 2005, p. 47. 
17 Op. cit., 2011, p. 82. 
18 Op. cit., p. 216. 
19 Ibidem, p. 220. 
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A aplicação da causalidade alternativa, ao contrário do que pretende RAFAEL PETEFFI DA 

SILVA20 ao entender a causalidade parcial como aplicável ao direito brasileiro sem nenhuma 

necessidade de alteração no direito vigente, apenas é possível – sem modificação da lei – se for 

adotada a ideia de sistema móvel (ou sistema flexível) de responsabilidade civil, proposta por WALTER 

WILBURG21 – segundo o qual não importa o preenchimento de critérios legais e todos em igual 

quantidade, mas sim um sistema onde se podem aplicar juízos de reprovabilidade se um dos 

requisitos é preenchido em um nível muito mais elevado do que o razoável, em desfavor de outro 

critério que não é averiguado em toda a plenitude exigida pela lei, com o fim de corrigir injustiças que 

podem resultar de elementos como, por exemplo, o tudo ou nada promovido em sede de nexo 

causal22.  

Tal sistema encontra-se em forte desenvolvimento em Portugal, em comparação com o total 

desconhecimento da doutrina no Brasil, sendo corrente a doutrina portuguesa emprega-lo para 

compreender novas demandas da vida diante do direito positivo, ou ao menos para considerar 

opções legislativas para o direito vigente. SARA LEMOS MENESES23 é uma das autoras que entende 

que a dificuldade de demonstração do nexo causal poderia ser ultrapassada pela aplicação da ideia 

de sistema móvel, visando o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil por meio de 

uma ponderação, como um todo, dos vários elementos que compõem o caso concreto, de onde uma 

incerteza sobre o nexo causal poderia ser compensada pelo alto grau de reprovabilidade da conduta 

do ofensor, atribuindo um maior peso à culpabilidade para compensar a prova escassa do liame 

causal. 

O conceito de sistema móvel ou flexível parece ser essencial para o estudo da causalidade 

alternativa, uma vez que somente ele pode oferecer os elementos de interpretação do ordenamento 

jurídico para a análise dos pressupostos da responsabilidade civil em critérios diferentes do que está 

previsto nos rígidos sistemas de brasileiro e português. 

Dessa forma, o que acontece é que, embora exista esta quebra do paradigma de um dos 

critérios legais de apuração da responsabilidade civil – tanto no Brasil como em Portugal –, qual seja, 

a causa adequada como controle do nexo de causalidade, há manifesta corrente doutrinária de 

aceitação da corrente da causalidade alternativa prevista nos ordenamentos alemães e holandeses. 

Ao sugerir a readequação da interpretação do dispositivo do §830 BGB, HELMUT KOZIOL24, pretende 

ampliar o seu conteúdo, de modo a atingir e sistematizar a solução jurídica dada à responsabilidade 

de grupos para outros casos em quando não se é possível determinar qual a causa dentre várias 

                                                 
20 Op. cit., p. 106. 
21 WALTER WILBURG, The development of a flexible system in the area of Private Law, trad. de HERBERT 

HAUSMANINGER, Wien, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2000, p. 16. 
22 HELMUT KOZIOL, op. cit., 2012, p. 14. 
23 Perda de Oportunidade (...), Dissertação de Mestrado em Direito, Faculdade de Direito da Universidade 
Católica Portuguesa – Lisboa, depositada em 29 de agosto de 2013, p. 6. 
24 Op. cit., 2012, p. 152. 
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condições (provenientes de fatos voluntários ou elementos da natureza) com igual potência de 

causar o dano final. 

 

4 TEORIA DA CULPA ANÔNIMA COMO MEIO PARA UMA ABERTURA DA CONCEPÇÃO DE CAUSALIDADE EM 

PORTUGAL 
 

O Decreto n.º 67/2007, em seu art. 7.º, 325, positiva a teoria da culpa do serviço no Direito 

Administrativo português e prescreve que o Estados e demais Entes públicos são responsáveis pelos 

danos que não resultem da conduta de um titular de órgão, funcionário ou agente determinado, ou 

que não seja possível provar a autoria pessoal de um ação ou omissão, mas que seja atribuído a um 

funcionamento anormal do serviço – que por sua vez se caracteriza quando seja razoável exigir uma 

conduta diversa capaz de evitar os prejuízos efetivamente sofridos. 

O dispositivo contempla, pela primeira vez no direito português, a culpa do serviço, em duas 

modalidades, quais sejam, a culpa coletiva, quando o funcionamento do serviço público é deficiente, 

e a culpa anônima, que resulta de um comportamento concreto de um agente, mas não é possível 

determinar qual26. 

A culpa coletiva se dá quando os prejuízos não possam ser imputados a condutas 

individualizadas de um dos sujeitos por cuja conduta o Estado e demais Entes públicos respondem, 

mas advém de uma atuação global de responsabilidade de diversos sujeitos e até setores e se dilui 

nessa coletividade, e a culpa anônima ocorre em situações em que o prejuízo é imputável a uma 

conduta individual, mas sua autoria é desconhecida, não sendo possível identificar qual indivíduo, 

dentro de um grupo determinado de trabalhadores, de fato exerceu aquele comportamento que 

culminou no dano, subsistindo a responsabilidade exclusiva do Estado e demais pessoas coletivas 

públicas, sem direito de regresso, até porque não há agente identificável para isso27. 

SERGIO CAVALIERI FILHO28, sobre a culpa anônima no Brasil, entende que houve uma 

evolução da culpa individual à culpa anônima ou impessoal, deixando de lado a noção civilística de 

culpa, para adotar a ideia de culpa ou falta do serviço (faute du service), que ocorre no atraso 

prejudicial da execução de um serviço ou na sua má execução, e desvincula a responsabilidade do 

Estado como oriunda da conduta de um agente determinado (o que dispensa a prova de qual sujeito 

de fato agiu ou se omitiu, produzindo um dano) para ligá-la ao conceito abstrato de condução 

                                                 
25 Decreto n.º 67/2007: “Artigo 7.º (...) 3 – O Estado e as demais pessoas colectivas de direito público são ainda 
responsáveis quando os danos não tenham resultado do comportamento de um titular de órgão, funcionário 
ou agente determinado, ou não seja possível provar a autoria pessoal da acção ou omissão, mas devam ser 
atribuídos a um funcionamento anormal do serviço.” 
26 CARLOS ALBERTO FERNANDES CADILHA, Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e 
Demais Entidades Públicas Anotado, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, p. 163. 
27 Ibidem, p. 163. 
28 Op. cit, p. 241. 



Considerações Sobre A Causalidade Alternativa 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

260 

 

defeituosa do serviço, que será tido como causa do dano, em substituição de uma conduta de um 

dos agentes de uma coletividade específica. 

ODETE MEDAUAR29 afasta a aplicação da teoria da culpa anônima ou coletiva no direito 

brasileiro, pois em geral não haveria um padrão de qualidade exigível do Estado na prestação dos 

serviços públicos pelo qual poderia pautar-se sobre o que é um mau funcionamento do serviço 

público, bem como a dificuldade de prova do mau funcionamento ou de sua ausência total, que ficará 

a cargo da vítima. 

Devemos desde já afastar tal concepção, porque não se pode afastar responsabilidade civil 

sob o entendimento de que não há padrões mínimos exigíveis dos serviços públicos (ou quaisquer 

deveres mínimos de proteção), sendo que essa exigência é embutida no conceito de culpa, na 

medida em que se espera o melhor resultado com os recursos disponíveis, dada a posição das partes 

e os deveres fundamentais do Estado, e nada a mais que isso – e se ocorrer a não atuação de acordo 

com o que é razoável se exigir, estará configurada ao menos negligência ou imprudência. 

Dessa forma, a culpa anônima não tem aplicação genérica na ordem jurídica do Brasil, até 

por falta de previsão legal, e constitui somente objeto de estudo sobre a evolução histórica da 

responsabilidade civil do Estado ou instrumento empregado como meio de interpretação supletiva 

da responsabilidade geral do Estado prevista no §6º do art. 37 da CF/88, mantendo-se a estrutura 

clássica da responsabilidade civil subjetiva – embora excepcionalmente se aplique a objetiva. 

No direito espanhol, há a responsabilização da Administração Pública quando ocorre um 

dano em consequência de uma atuação lícita e sem qualquer atuação culposa (funcionamento 

normal do serviço) ou quando há uma conduta ilícita correspondente à conduta culposa de um agente 

ou atuações impessoais ou anônimas, imputáveis ao Estado como um todo de construção orgânica 

e global (funcionamento anormal), situação em que haverá a dispensa da culpa individual de um 

funcionário ou agente, semelhante à legislação portuguesa supracitada30. Aqui também não 

importará a identificação de um sujeito individual (ou vários deles, igualmente identificáveis), mas a 

atuação do Estado ou qualquer outra entidade pública como um ente global, responsável pela 

atuação genérica de qualquer um que esteja a seu serviço. 

O que se demonstra não é a culpa individual, mas uma culpa imputada de forma fictícia ao 

Estado, em decorrência da impossibilidade de averiguar quem atuou concretamente na efetivação 

do dano, o qual determina a própria culpa como o funcionamento anormal do serviço. Entretanto, da 

mesma forma flexibiliza-se a concepção de nexo causal porque, se não se pode individualizar o autor 

de uma determinada conduta específica, o Ente público responde por um ato que, em última 

instância, não deu causa, pois o que se entende é que há uma conduta imputável a uma coletividade 

                                                 
29 ODETE MEDAUAR, Direito administrativo moderno, 9. ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 
429. 
30 ANA PEREIRA DE SOUSA, “A culpa do serviço no exercício da função administrativa”, in Revista da Ordem dos 
Advogados, ano 72, I, 2012, pp. 335-358, p. 340. 
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genérica de agentes públicos que resulta em um prejuízo, mas não é esse agente especificamente 

que responde, mas um terceiro, sem direito de regresso.  

Por outro lado, a teoria da culpa anônima ou da culpa coletiva tem previsão na Lei n.º 

67/2007, o que exige a apreciação de todos os critérios dessa espécie de responsabilização. Em 

verdade, não há apenas uma alteração da visão da culpa, como sugere o nome, mas de nexo causal, 

o que exige atenção muito maior do que a que se dá pela doutrina. 

 
5 APLICABILIDADE DA CAUSALIDADE ALTERNATIVA NO DIREITO PORTUGUÊS 
 

Apesar da culpa anônima ser uma vertente muito específica sobre a responsabilidade civil 

extracontratual do Estado – que em teoria teria um âmbito restrito –, vamos além, no sentido de 

compreender que a redação do art. 7.º, n.º 3, da Lei n.º 67/2007, traz embutido uma ideia muito 

próxima da causalidade alternativa, e não altera apenas o nexo de imputação – tornando 

desnecessária a prova de culpa individual de um servidor, agente ou funcionário –, mas também o 

nexo causal.  

Ora, com a objetivação da culpa anônima e da culpa coletiva, há uma aproximação com a 

própria responsabilidade de grupos, isto é, a conduta individual é diluída no âmbito de todos os atos 

do Estado, sem ser possível individualizar o autor do fato ilícito. Há a conduta (ou fato voluntário e 

ilícito), culpa (negligência, imprudência ou imperícia de um agente possível dentro de uma gama de 

sujeitos genericamente considerados, mas delimitada em quantidade, que atuam em nome do 

Estado) e um dano, porém não é possível estabelecer o nexo causal entre a conduta individualizada 

e o prejuízo, o que leva então à responsabilização de um sujeito que pode não ser o responsável 

direto pela ação ou omissão – porque, por exemplo, a conduta do sujeito poderia não ser enquadrada 

no art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 67/2007, e ser movida com culpa grave, mas, em consequência da 

impossibilidade de identificar o ofensor, o Estado responderá pelos danos. 

O art. 7.º, n.º 3, da Lei n.º 67/2007, alarga então o âmbito do nexo causal para trazer sua 

concepção muito perto das previsões do § 830, 1, BGB e do art. 6:99 do Burgerlijk Wetboek. Todavia, 

ao invés da lei administrativa portuguesa imputar responsabilidade de forma solidária a todos os 

agentes que podem ter causado o dano, ele responsabiliza o Ente público pelo qual o potencial 

ofensor atua, na medida em que o Estado suportará os riscos das suas atividades, e não os seus 

agentes ou representantes31.  

                                                 
31 Em construção semelhante, o art. 5.o, do Decreto-Lei n.º 147/2008, pretende determinar o modo de produção 
de provas em danos ambientais, quando aquela assentará em provas de verossimilhança e da probabilidade 
da lesão ser resultado da conduta, considerando os aspectos do caso concreto e destacando, dentre outros, a 
possibilidade de verificação científica da probabilidade (Cf. CÁSSIA GOMES DA SILVA MONTEIRO, 
Responsabilidade Civil - Causalidade Alternativa, Dissertação de Mestrado, Faculdade de Direito da 
Universidade do Porto, Porto, Portugal, defendida em provas públicas em 24 de fevereiro de 2015). O 
dispositivo regula antes uma facilitação da prova e seu estabelecimento em critérios de verossimilhança e 
probabilidade (que não são de todo estranhos ao conceito geral de nexo de causalidade adequada, baseado 
igualmente na experiência) do que opera uma modificação em algum requisito da responsabilidade civil, até 
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Na realidade, ao quebrar o paradigma da causalidade adequada vigente no Código Civil 

português, há uma aproximação dessa figura específica da responsabilidade civil do Estado à 

responsabilidade de grupos ou coletiva – quando não se sabe qual a conduta individual, dentro de 

um grupo de indivíduos, que causou o dano, e se responsabilizam todos os possíveis ofensores de 

forma solidária –, o que abre campo para a discussão da pertinência do uso da causalidade 

alternativa (que, embora não prevista expressamente no ordenamento, é compatível com as 

disposições da Lei n.º 67/2007). 

 
CONCLUSÃO 
 

A base para a consideração da causalidade alternativa se encontra muito mais desenvolvida 

em Portugal, onde, embora ela seja afastada, há um debate muito maior sobre a sua compatibilidade 

com o direito vigente, bem como a apreciação de outro elemento, que parece o mecanismo essencial 

para a adoção da causalidade parcial, qual seja, o sistema móvel (bewegliche System) proposto por 

WALTER WILBURG, concepção absolutamente desconhecida no direito brasileiro.  

Dentro da imputação das consequências do fato lesivo ao Estado e não ao real causador 

individual (que se encontra dentro do grupo de agentes que atuam em nome do Estado) em casos 

de responsabilidade do Estado por culpa anônima ou coletiva na ordem jurídica portuguesa, há de 

se admitir grande semelhança ao raciocínio empregado na responsabilidade de grupos. Isto permite 

o estabelecimento de um ponto de partida para o amadurecimento do debate e a consideração da 

causalidade alternativa em casos além da responsabilidade pela venda de medicamentos 

defeituosos.  

Nesse quesito, em comparação ao estado da arte em Portugal, a causalidade alternativa 

pressupõe um maior amadurecimento do estudo do nexo causal no direito brasileiro, para que fosse 

aplicada aplicação sem pôr em risco a segurança jurídica e a estabilidade do sistema de 

responsabilidade civil. 
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CAPÍTULO XVIII 

 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA ECOLÓGICA 

UMA DAS CHAVES DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Ana Rita Carneiro 

 

I. A CONTRATAÇÃO PÚBLICA ECOLÓGICA NO CAMINHO DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

«o poder de compra das entidades públicas dos Estados - membros deve ser utilizado 

como instrumento de promoção ambiental»1 

 

A proteção ambiental é fundamento das políticas nacionais, regionais e locais no 

âmbito do Direito do ambiente. Paralelamente ao seu crescimento, assistimos a um 

fenómeno de reutilização de mecanismos e instrumentos alheios a este ramo do Direito. 

O (re)aproveitamento da máquina da contratação pública, sem necessidade de 

criação de novas estruturas reflete uma política de eficiência (dos gastos públicos, mas 

não só), aliando os contratos públicos a práticas ambientalmente sustentáveis, como 

por exemplo, a redução das emissões de gases com efeito de estufa, ou a promoção da 

eletricidade proveniente de fontes renováveis. Surgem, assim, os contratos públicos 

ecológicos. 

Os contratos públicos e a sua visão tradicional - «meio de aprovisionamento e 

satisfação das necessidades de funcionamento da máquina administrativa dos 

Estados»2, isto é, um contrato para satisfazer uma necessidade, sem nenhum outro 

propósito ou objetivo não se coaduna com os nossos dias. A instrumentalização dos 

contratos públicos ganha terreno em diversos ordenamentos jurídicos, pelo que o 

contrato público satisfaz não só o interesse público, como também serve outros 

objetivos sociais comuns. Principalmente, nos Estados, como Portugal, enquadrados na 

                                                 
1 MARTA REBELO, «A dimensão ambiental das regras comunitárias de contratação pública: “os 

critérios de adjudicação relativos à protecção do ambiente” na jurisprudência do TJCE», Revista 

Jurídica do Urbanismo e do Ambiente, n.º 20, 2003, p. 85. 

2 CLÁUDIA VIANA, Os Princípios Comunitários na Contratação Pública, Coimbra Editora, 

Coimbra, 2007, p.32. 
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União Europeia (doravante UE), que prevê nos seus Tratados o ambiente e o 

desenvolvimento sustentável como políticas e objetivos transversais a todas as outras.  

O carácter inovador da contratação pública ecológica comporta alguns riscos 

relacionados com o funcionamento do mercado interno (europeu), os seus valores e os 

seus princípios.  

O balanço entre a concorrência, o ambiente e o desenvolvimento sustentável é 

ténue. O ambiente não justifica, per si, práticas anticoncorrenciais, nem favoritismos 

nacionais. A UE labora para a manutenção do equilíbrio e para a clarificação das 

oportunidades de inclusão de considerações ambientais nas fases de formação de um 

contrato público. Este é um dos calcanhares de Aquiles do nosso tema. 

Quando o foco do desenvolvimento (sustentável?) está na chave económica, 

importa saber quais as vantagens de optar pela inclusão de considerações ecológicas 

nos contratos públicos. Contrariando o pensamento de que o ecológico é caro, existem 

vantagens em adquirir produtos que ao longo do seu ciclo de vida representam uma 

diminuição dos custos económico-financeiros e ambientais. Numa visão lacta pretende-

se obter uma proposta sustentavelmente mais vantajosa. 

A contratação pública pela sua dimensão económica, 19% do P.I.B. interno da UE, 

através dos serviços e produtos adquiridos, influencia comportamentos não só da 

indústria, que responderá com produtos mais verdes, como também os consumidores, 

aumentando a visibilidade da Administração Pública (com o lema de uma Administração 

amiga do ambiente). 

A inovação não é imune a esta influência, existindo uma maior pressão sobre os 

fornecedores para os produtos serem mais eficientes energeticamente, menos 

gastadores e utilizadores de energias renováveis. Assim, as empresas apostarão na 

inovação, no seu upgrade. Destacamos o papel da UE, que em várias comunicações 

ressalta a importância deste ponto, podendo a inovação e o ambiente motivarem-se 

reciprocamente: a entidade adjudicante procura serviços e produtos inovadores e, a 

oferta responde a esse estímulo dinamizando o mercado – ecoinovação e ecodesign. 

A atualidade da contratação pública é composta pelas políticas horizontais 

ambientais e sociais. Optamos, embora a discussão seja simbólica, pela designação de 

«políticas horizontais», ao invés de políticas secundárias3 ou colaterais, quando nos 

referimos às políticas promotoras do ambiente nos contratos públicos.  

                                                 
3 Neste sentido MASSIMO BALDINATO defende que as considerações ambientais e sociais a 

serem incluídas nos contratos públicos são políticas secundárias. – MASSIMO BALDINATO, 

«Protezione dell’ambiente e criteri di attribuzione degli appalti pubblici nem diritto comunitario», 

Contratto e impressa / Europa, n.º 1, ano IX 2004, pp. 487 e ss. 
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SUE ARROWSMITH4 assinala, a nosso ver bem, que a aceção de «secundária» poderá 

dirigir para asserções erróneas, como a ideia de menor importância em relação aos 

objetivos funcionais do contrato, ou ainda que os seus fins carecem de legitimidade. Para 

a autora, a distinção entre políticas primárias e secundárias não tem mais sentido, nem 

reflexo na realidade5. 

A preferência pela terminologia – políticas horizontais – não é inócua de 

consequências, SUE ARROWSMITH sublinha a ideia de que estas políticas têm um 

estatuto igual a qualquer outro objetivo ou política prosseguido nos contratos públicos. 

Avançamos para as possibilidades do impacto ambiental das aquisições públicas 

ser reduzido, sem antes atendermos ao desenvolvimento e consumos sustentáveis e 

um breve passeio da história ecológica europeia e os seus principais marcos. 

 

 

 

1. DESENVOLVIMENTO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS 

 

«a inclusão da dimensão ambiental nos procedimentos de 

adjudicação de contratos, de forma consistente com a 

legislação comunitária, poderá constituir um importante 

estímulo para se chegar a padrões de consumo 

sustentáveis»6 

 

 

A tradicional definição de desenvolvimento sustentável – «desenvolvimento que 

procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade 

                                                 
4 SUE ARROWSMITH/PETER KUNZLIK, « Public Procurement and Horizontal Policies in EC 

Law: General Principles», in SUE ARROWSMITH/PETER KUNZLIK (ed.), Social and 

Environmental Policies in EC Procurement Law – New Directives and New Directions, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2009, pp. 12 e ss. 

5 «the distinction between ‘primary’ and ‘secondary’ policies in procurement is far from clear-cut 

since it ‘assumes the prior existence of decisions concerning the levels of purschasing, and the 

goods and services to be acquired [wich]…may themselves be influenced by considerations apart 

from the acquisition of goods and services to fulfil a specified function’» - SUE 

ARROWSMITH/PETER KUNZLIK, « Public Procurement… op. cit., p. 13. 

6 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre «Mercado único e 

ambiente», COM (1999) 263 final, Bruxelas, de 08 de junho de 1999. 
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das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa 

possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de 

desenvolvimento social e económico e de realização humana e cultural, fazendo, ao 

mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os 

habitats naturais»7 - que se pauta pelo equilíbrio económico, social e ambiental 

fundamenta a inclusão de considerações ambientais nos contratos públicos.  

O compromisso ambiental das gerações futuras será não hipotecar as solvências 

das gerações futuras. 

Com o auxílio de CARLA AMADO GOMES8, aludimos ao poder e à influência da 

contratação pública ecológica para o consumo sustentável - «The use of services and 

related products, which respond to basic needs and bring a better quality of life while 

minimising the use of natural resources and toxic materials as well as the emissions of 

waste and pollutants over the life cycle of the service or product so as not to jeopardise 

the needs of future generations»9. A diminuição dos impactos negativos do consumo 

contribuem para a manutenção das opções das gerações vindouras. 

Acentuamos o papel da comunidade internacional no incremento de um 

desenvolvimento e de um consumo sustentáveis. O grito de alerta é global. 

                                                 
7 Relatório de BRUNDTLAND. 

JUAREZ FREITAS atualizando o conceito de desenvolvimento sustentável desdobra-o em 

muitas outras chaves além das três supra referidas, se não vejamos: «é o princípio constitucional 

que determina, independentemente de regulamentação legal, com eficácia direta e imediata, a 

responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento 

material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, 

ético e eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente de modo preventivo e precavido, no 

presente e no futuro, o direito ao bem-estar físico, psíquico e espiritual, em consonância 

homeostática com o bem estar de todos» - JUAREZ FREITAS, Sustentabilidade: direito ao futuro, 

Fórum, Belo Horizonte, 2011, p. 51, apud LUCIANA MORAES RASO SARDINHA PINTO/ANA 

LUIZA GOMES DE ARAUJO/MARIA ISABEL ARAÚJO RODRIGUES, «Compras Públicas 

Sustentáveis», in ALÉCIA PAOLUCCI NOGUEIRA/MARIA TERESA FONSECA DIAS (coord.), 

Contratações Públicas – Estudos em Homenagem ao Professor Carlos Pinto Coelho Motta, 

Editora Fórum, Belo Horizonte, 2013, p.319. 

8 CARLA AMADO GOMES, «Consumo sustentável: ter ou ser, eis a questão…», Revista do 

Ministério Público, n.º 136, Out./Dez. 2013. 

9 Conferência de Oslo sobre Produção e Consumo Sustentáveis, impulsionada pelo Programa 

das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA) apud CARLA AMADO GOMES, «Consumo 

sustentável… op. cit., pp. 35-36. 
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A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 

- 92) atentava para os perigos da continuidade do consumo insustentável, elaborando 

estratégias e medidas para parar e arrevesar os efeitos da degradação ambiental, 

apelando a um desenvolvimento compatível com o meio ambiente e os seus recursos. 

Já na conhecida Conferência de Estocolmo, 1972, (Conferência sobre o Meio Ambiente 

das Nações Unidas) assistimos ao afloramento de problemas ambientais próprios de 

países industrializados.  

Dez anos volvidos da Rio - 92, na Conferência de Joanesburgo renovam-se as 

preocupações ambientais originadas pelo consumo e pela produção, enfatizando-se a 

necessidade de uma participação democrática nas políticas de desenvolvimento 

sustentável. 

O Protocolo de Quioto, de 1997, sobreavisa o mundo sobre os efeitos nocivos da 

poluição. 

A Rio + 20 realiza-se em 2012, contribuindo para a definição da agenda das décadas 

vindouras relativamente ao desenvolvimento sustentável. Examinou-se o papel da 

economia verde10 e renovaram-se compromissos. 

Países como o Brasil elevam a princípio e tarefa do Estado o desenvolvimento 

sustentável, existindo uma vinculação da atividade administrativa à sustentabilidade na 

hora de comprar, pelo que a entidade adjudicante brasileira não só tem a possibilidade 

de incluir considerações ambientais (ou sociais) nos seus contratos, como também tem 

esse dever11. 

                                                 
10 Vejamos os compromissos e conclusões a propósito desta nova economia: ponto 59 - «We 

view the implementation of green economy policies by countries that seek to apply them for the 

transition towards sustainable development as a common undertaking, and we recognize that 

each country can choose an appropriate approach in accordance with national sustainable 

development plans, strategies and priorities» e ponto 60 - «We acknowledge that green economy 

in the context of sustainable development and poverty eradication will enhance our ability to 

manage natural resources sustainably and with lower negative environmental impacts, increase 

resource efficiency and reduce waste». 

11 «Sendo assim, afirma-se que a sustentabilidade não só consiste em mandamento 

constitucional de observância obrigatória, como deve ser priorizada em casos de conflitos entre 

normas, na medida em que assegura a dignidade da pessoa humana» - LUCIANA MORAES 

RASO SARDINHA PINTO/ANA LUIZA GOMES DE ARAUJO/MARIA ISABEL ARAÚJO 

RODRIGUES, «Compras Públicas… op. cit., p. 318.  
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O fim de um desenvolvimento sustentável não foi, nem é, alheio à política da UE. 

Os atos europeus12 demonstram que o foco do desenvolvimento da UE está centrado 

na sustentabilidade, miremos para tal o artigo 6.º introduzido aquando o Tratado de 

Amesterdão e, mais recentemente, o artigo 11.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE) - «As exigências em matéria de protecção do ambiente devem 

ser integradas na definição e execução das políticas e acções da União, em especial 

com o objectivo de promover um desenvolvimento sustentável». 

A contratação pública ecológica, quer na definição tradicional de BRUNDTLAND, 

quer na definição atualista de desenvolvimento sustentável, tem o seu contributo 

destacado, dada a transversalidade dos contratos públicos, enquanto instrumentos 

privilegiados para a promoção de políticas e objetivos de interesse coletivo. 

Concluímos, com o seguinte pensamento norteador do desenvolvimento sustentável 

- «[o] ambiente é o quadro natural da nossa vida, pelo que, mais do que um mero limite 

ou condicionante, ele deve ser visto como um pressuposto e um objetivo das atividades 

humanas»13. 

 

 

2. A UNIÃO EUROPEIA 

 

Com o cenário internacional desenhado estreitamos o espectro de análise ao 

universo europeu, num breve passeio. 

Recuando um pouco no tempo, em 1986 elava-se a proteção ambiental a direito 

primário da UE, constitucionalizando-se14, com o Ato Único Europeu. No entanto, desde 

1972, por influência da Conferência de Estocolmo, adotavam-se medidas no âmbito da 

proteção ambiental, ainda que sem base jurídica.  

                                                 
12 Cf. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre «Mercado único 

e ambiente», COM (1999) 263 final, Bruxelas, de 8 de junho de 1999; Comunicação da Comissão 

ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das regiões 

sobre «o sexto programa de acção da Comunidade Europeia em matéria de ambiente “Ambiente 

2010: o nosso futuro, a nossa escolha”», COM (2001) 31 final, Bruxelas, de 24 de janeiro de 

2001; Comunicação da Comissão sobre «Desenvolvimento sustentável na Europa para um 

mundo melhor: Estratégia da União Europeia em favor do desenvolvimento sustentável», COM 

(2001) 264 final, Bruxelas, de 15 de maio de 2001. 

13ALEXANDRA ARAGÃO, «Artigo 37º Proteção do ambiente», in ALESSANDRA 

SILVEIRA/MARIANA CANOTILHO (coord.), Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 

– Comentada, Almedina, Coimbra, 2013, p. 457. 

14 Expressão utilizada por IDEM, Ibidem, p. 447. 
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Nas décadas seguintes a produção normativa aumentou exponencialmente. 

Atualmente, o desenvolvimento sustentável, a proteção e o melhoramento da qualidade 

do ambiente vertem-se em missões europeias, vide o artigo 3.º do Tratado da União 

Europeia e o artigo 191.º do TFUE.  

Como referimos supra as preocupações ambientais são transversais – artigo 11.º do 

TFUE, pelo que existe uma duplicidade nas exigências de proteção ambiental: primo, 

assegurar um elevado nível de proteção; secondo, a proteção ambiental figura como 

objetivo horizontal de todas as políticas europeias.  

O artigo 37.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (CDFUE) 

condensa três princípios – o princípio da integração; o princípio do nível elevado de 

proteção e o princípio do desenvolvimento sustentável15. 

«[O] direito europeu da contratação pública constitui um pilar da europeização»16. O 

regime dos contratos públicos, da então Comunidade Económica Europeia, contribui para 

a concretização do mercado único, pois o volume de contratos públicos e a sua expressiva 

importância económica impunham uma uniformização das regras. Ao longo das várias 

gerações de Diretivas17, o legislador europeu foi permeável à inclusão de considerações 

ambientais no procedimento de formação do contrato público, embora as preocupações 

principais estivessem muito distantes do ambiente. 

 Abreviando a história, destacamos o papel inovador do TJUE, ainda que 

primeiramente tenha aberto as portas dos contratos públicos às considerações sociais, 

através do acórdão Beentjes18, ao qual se seguiram os arestos Evans Medical19e Nord-

Pas-de-Calais20.  

                                                 
15 Remetemos para uma análise mais aprofundada - ALEXANDRA ARAGÃO, «Artigo 37º 

Proteção… op. cit. 

16 ISABEL CELESTE M. FONSECA, Direito da Contratação Pública - Uma Introdução em Dez 

aulas, Almedina, Coimbra, 2009, p. 73. 

17 Cfr. ISABEL CELESTE M. FONSECA, Direito… op. cit., pp. 76-77 

18 Acórdão do TJ, de 20 de setembro de 1988, processo 31/87, Gebroeders Beentjes BV / Estado 

dos Países Baixos. 

19 Acórdão do TJ, de 28 de março de 1995, processo C-324/93, The Queen / Secretary of State 

for Home Department, ex parte Evans Medical Ltd e Macfarlan Smith Ltd. 

20 Acórdão do TJ, de 26 de setembro de 2000, processo C-225/98, Comissão das Comunidades 

Europeias / República Francesa. 
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O ambiente chega pelo acórdão Concordia21. O litígio teve por origem a 

publicação de um anúncio na secção «contratos públicos» do Jornal Oficial de 4 de 

setembro de 1997, em que o município de Helsínquia anunciava a abertura de um 

concurso público para a gestão da rede de autocarros urbanos da cidade. O anúncio 

referia que o contrato público de serviços de transporte seria adjudicado ao concorrente 

que apresentasse a proposta mais vantajosa para o município no plano económico 

global, tendo em conta três categorias de critérios: o preço global pretendido pela 

exploração, a qualidade do material (autocarros) e a gestão pelo explorador da 

qualidade e do ambiente. A qualidade do material seria avaliada considerando os níveis 

de emissões de óxido de azoto e o nível sonoro dos autocarros, sendo atribuídos pontos 

suplementares aos autocarros que mais respeitassem o ambiente. O critério da 

organização do explorador em matéria de qualidade e ambiente, poderia conduzir 

igualmente à atribuição de pontos suplementares, tendo em conta um conjunto de 

critérios qualitativos e um programa de preservação do ambiente comprovados por 

certificado.      

Foram apresentadas oito propostas e foi escolhida pela comissão dos serviços 

comerciais da cidade de Helsínquia a proposta apresentada pela empresa HKL, 

considerada a mais vantajosa no plano económico global. Descontente, a Concordia, 

que tinha apresentado a proposta com mais baixo preço, interpôs recurso de anulação 

da decisão da comissão dos serviços comerciais da cidade de Helsínquia para o 

Conselho da Concorrência finlandês, alegando que a atribuição de pontos adicionais a 

um material cujas emissões de óxido de azoto e nível sonoro fossem inferiores a 

determinados limites, constituía uma avaliação injusta e discriminatória. Ademais, a 

Concordia alegava que os pontos foram atribuídos a um tipo de autocarro que apenas 

a HKL poderia sujeitar a concurso.  

Sucede que o Conselho da Concorrência da Finlândia não deu provimento ao 

recurso da Concordia, pelo que esta interpôs recurso no Korkein hallinto-oikeus. Este 

Tribunal resolveu suspender a instância e submeter ao TJCE três questões prejudiciais 

sobre a interpretação dos artigos 2.º, n.º 1, alínea a), n.º 2, alínea c) e n.º 4 e 34.º, n.º 1 

da Diretiva 93/38/CEE, bem como do artigo 36.º, n.º 1 da Diretiva 92/50/CEE.  

Para a análise deste caso, importa recordar uma dessas questões: a de saber 

se a regulamentação comunitária relativa à contratação pública, em especial, o artigo 

36.º, n.º 1 da Diretiva 92/50/CEE ou a disposição idêntica (artigo 34.º, n.º 1) da Diretiva 

93/38/CEE, poderia ser interpretada no sentido de se admitir que o município de 

                                                 
21 Acórdão do TJ, de 17 de setembro de 2002, processo C-513/99, Concordia Bus Finland Oy 

Ab, anteriormente Stagecoach Finland Oy Ab / Helsingin kaupunki e HKL-Bussiliikenne.  
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Helsínquia, enquanto entidade adjudicante, poderia, para além das três categorias de 

critérios supramencionadas, incluir nos critérios de adjudicação com base na proposta 

economicamente mais vantajosa, a redução das emissões de óxido de azoto ou do nível 

sonoro dos autocarros, de tal forma que se admitiria a atribuição de pontos 

suplementares se esses níveis fossem inferiores a determinados limites.   

Na sua apreciação, o TJCE utilizou como argumentos, o facto de os critérios de 

adjudicação em causa serem objetivos e indistintamente aplicáveis a todas as propostas, 

encontrando-se, para além disso, ligados ao objeto do contrato, concluindo que, quando 

a entidade adjudicante decida adjudicar um concurso ao proponente que apresente a 

proposta economicamente mais vantajosa. 

Ademais, o TJCE acrescentou que o facto de um dos critérios fixados pela entidade 

adjudicante a fim de determinar a proposta economicamente mais vantajosa só poder ser 

preenchido por um número reduzido de empresas, não consubstanciava, por si só, uma 

violação do princípio da igualdade de tratamento.  

Salientamos a posição da Comissão Europeia que sustenta a necessidade dos critérios de 

adjudicação representarem uma vantagem económica e benefício direto para a entidade 

adjudicante. Restrição não aceite pelo TJCE. 

São avançados um conjunto de requisitos22 a preencher pelos critérios de adjudicação 

ecológicos:  

i) ligação ao objeto do contrato;  

ii) possibilidade de ser conferida à entidade adjudicante uma liberdade de escolha 

incondicional;  

iii) menção expressa no caderno de encargos ou no anúncio de concurso; e  

iv) respeito pelos princípios fundamentais do direito comunitário.  

 

 Na senda ecológica dos contratos públicos focamos um outro acórdão do mesmo 

Tribunal – o acórdão EVN23. 

Este pleito opôs a empresa EVN AG e a República da Áustria, em que o tribunal austríaco 

recorreu para o TJCE solicitando a este uma decisão a título prejudicial acerca da 

                                                 
22 Considerando 69 do acórdão do TJ, de 17 de setembro de 2002, processo C-513/99, 

Concordia Bus Finland Oy Ab, anteriormente Stagecoach Finland Oy Ab / Helsingin kaupunki e 

HKL-Bussiliikenne. 

23 Acórdão do TJ, de 4 de dezembro de 2003, processo C-448/01, EVN AG e Wienstrom GmbH 

/ Republik Österreich. 
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interpretação do artigo 26.º da Diretiva 93/36/CEE. Pretendia saber-se se as disposições 

de direito comunitário aplicáveis à adjudicação de contratos públicos e, em especial, a 

norma suprarreferida, proibiam a entidade adjudicante de estabelecer para a adjudicação 

de um contrato de fornecimento de eletricidade, um critério nos termos do qual o 

concorrente deveria indicar a quantidade de eletricidade proveniente de fontes de energia 

renováveis, podendo ser atribuído o número máximo de pontos ao concorrente que 

indicasse a quantidade mais elevada, tomando-se apenas em consideração os 

fornecimentos que excedessem o volume do consumo previsível pela entidade 

adjudicante no quadro do concurso. 

  Na resolução do litígio o Tribunal invoca a jurisprudência Concordia, afirmando 

a liberdade da entidade adjudicante ter em consideração, no âmbito dos critérios de 

adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa, um critério que impusesse o 

fornecimento de eletricidade proveniente de fontes de energia renovável, aplicando pela 

primeira vez os requisitos definidos no caso Concordia. 

 O mérito da decisão subjudice espelha-se em dois momentos: a densificação do 

requisito da ligação do objeto do contrato e na possibilidade admitida de uma 

característica não suscetível de avaliação económica direta ter uma influência 

(percentual) significativa na decisão de adjudicação do contrato. 

 Velocidade diversa adotou a Comissão Europeia no que concerne à 

ecologização dos contratos públicos. Nas suas intervenções junto do Tribunal defendeu 

requisitos mias restritivos no que respeita às possibilidades de inclusão de 

considerações ambientais, o que manifesta a sua qualidade de guardiã do mercado 

único interno. 

 A ecologização da atividade da Comissão é percetível com a aprovação das 

Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de 

março de 2004, que abarcam a jurisprudência Concordia e uma abertura explícita para 

os contratos públicos ecológicos, refletindo-se nas comunicações que se seguiram24.  

 As diferentes velocidades dos mercados internos dos Estados – membros 

impedem a introdução do carácter obrigatório das considerações ambientais, 

trabalhando-se, portanto, numa base construída na consciência ecológica do comprador 

público. 

 

                                                 
24 Com especial referência para a Comunicação da Comissão COM (2008) 400 final e Comissão 

Europeia: Livro Verde COM (2011) 15 final. 
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II. MOMENTOS AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEIS NO PROCEDIMENTO DE 

FORMAÇÃO DE UM CONTRATO PÚBLICO 

 

«Momentos-chave de um procedimento de formação de um 

contrato público ambiental e socialmente responsável»25 

 

«El principio de apertura a la competência no debe ser entendido de forma 

absoluta. Puede ser limitado sobre la base de razones de interés general, como la 

protección del medio ambiente o la salud pública, siempre que estas actuaciones sean 

proporcionadas y no vulneren el principio de igualdad de trato»26. Com base neste ténue 

equilíbrio reunimos os momentos do procedimento de formação de um contrato público 

ambientalmente sustentável. 

Na fase inicial – decisão de contratar e definição do objeto do contrato -

encontramos um conjunto de questões, cujas respostas condicionam ecologicamente o 

contrato. 

 A handicap desta fase, comum a outras - a massa humana que compra - é-nos 

transmitido por PERNAS GARCÍA: «[l]a integración del medio ambiente en la fase de 

preparacion del contrato va a depender (…) del nivel de conocimientos y del 

compromisso ambiental de la entidade contratante»27. Isto é, a proteção ambiental 

depende da formação e da consciência ambiental do comprador público. 

A solução mais amiga do ambiente nesta fase poderá ser nada adquirir. A gestão 

dos bens públicos, através da partilha de material de escritório, por exemplo, pode evitar 

o desperdício, contribuindo para a reciclagem, para a reutilização e para a eficiência. 

Ou seja, esta decisão envolve um duplo benefício: a proteção ambiental e a poupança 

económico-financeira.  

É fundamental que a entidade adjudicante faça uma correta e real avaliação das 

suas necessidades através, por exemplo doo diálogo com o mercado, procurando 

produtos com melhor desempenho ambiental, ou da troca de conhecimentos entre 

entidades adjudicantes, ou ainda optando pela contratação conjunta, como as centrais 

de compra.  

                                                 
25 MARIA JOÃO ESTORNINHO, Green Public Procurement: por uma contratação pública 

sustentável [em linha], Instituto de Ciências Jurídico – Políticas, Lisboa, 2011, p. 19. Disponível 

em WWW: <URL: http://www.icjp.pt/sites/default/files/media/texto_profa_mje.pdf>. [Consultado 

em 20 de fevereiro de 2015]. 

26 J. JOSÉ PERNAS GARCÍA, Contratación Pública Verde¸ LA LEY, Madrid, 2011, p. 61. 

27 IDEM, Ibidem, p. 65. 

http://www.icjp.pt/sites/default/files/media/texto_profa_mje.pdf
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Enfatizamos a opção pelo título ecológico. Simples e eficiente meio de 

transmissão da escolha ecológica ao mercado, e.g., papel com fibra 100% reciclada.  

A avaliação das necessidades efetivas a satisfazer pode ter outro holofote: o 

impacto ambiental do potencial contrato e procurar minimizá-lo. A análise dos custos ao 

longo do ciclo de vida do produto é uma fonte de divulgação do impacto ambiental, 

simplificando a tarefa da entidade adjudicante.  

A escolha do procedimento a adotar não pode ser também uma escolha verde. 

Concursos limitados, como o concurso limitado por prévia qualificação permitem que a 

entidade adjudicante avalie, em momento anterior ao da avaliação das propostas, a 

capacidade técnica ambiental dos operadores económicos. 

As especificações técnicas traduzem o objeto do contrato, tendo sempre em 

conta que estas não podem introduzir desvios à livre concorrência e ao princípio da não 

discriminação.  

As especificações técnicas são requisitos mínimos, devendo ser claras, 

objetivas, quantificáveis e publicitadas nos documentos do procedimento. A sua relação 

com características do objeto do contrato é imprescindível.  

A entidade adjudicante dispõe de um vasto leque de fontes para a tradução 

ecológica do objeto do contrato: 

A. Normas técnicas ambientais:  

-Internacionais 

- Europeias 

- Nacionais 

 B. Termos de desempenho ou exigências funcionais 

 C. Materiais e métodos de produção 

 D. Rótulo Ecológico 

As fontes internacionais e europeias, não só oferecem mais garantias de não 

discriminação, com também são desenvolvidas com recurso a um amplo conjunto de 

intervenientes, o que lhes confere mais transparência, aceitabilidade e prestígio. 

A Comissão Europeia tem desenvolvido, eficazmente, um conjunto de critérios 

comuns, de fácil e rápido acesso para as entidades adjudicantes com mais dificuldade 

no desenho das especificações técnicas. 

Chegada à fase de avaliação das propostas, o procedimento poderá ficar mais 

ecológico. Os critérios de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa 

constituem uma preferência, completando as propostas que ultrapassam o nível das 

especificações técnicas (requisitos mínimos).  
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Na densificação do critério da proposta economicamente mais vantajosa a 

entidade adjudicante pode socorre-se das fontes supra indicadas para as 

especificações técnicas, para a definição de critérios ecológicos. 

Relembramos o relevantíssimo acórdão Concordia e os seus requisitos, ainda 

hoje vigentes, através das Diretivas e das suas transposições para os ordenamentos 

internos.  

A influência percentual dos critérios de adjudicação ecológicos não está limitado, 

podendo, portanto a entidade adjudicante optar pela proposta ambientalmente mais 

vantajosa. 

Os compromissos assumidos com o ambiente no decurso da formação do 

contrato público, não podem ser esquecidos após a adjudicação.  

 É essencial um acompanhamento eficaz da execução do contrato. As cláusulas 

contratuais explicitam o modo de execução do contrato, com as quais o adjudicatário se 

obriga e até estas podem ser ecológicas. 

 A entidade adjudicante podem impor que os adjudicatários que trabalhem nas 

suas instalações cumpram a sua política ambiental, como a separação dos resíduos 

para reciclagem. Uma utilização eficiente dos recursos do adjudicatário pode diminuir o 

consumo de combustíveis e as emissões de gases com efeito de estufa.  

 O comprador público tem na sua mão a opção por um contrato público 

ambientalmente sustentável. A questão é escolher ecológico, em cada fase de formação 

do contrato. 

 

 

 

 A contratação pública ecológica contribui para a abertura da caixa de pandora 

que representa o desenvolvimento sustentável. 

 Instrumento alheio ao Direito do Ambiente e, não raras as vezes limitado por 

este, o contrato público ecológico cumpre objetivos sociais comuns, e é um meio eficaz 

para a redução do impacto ambiental do consumo, que não é possível eliminar, mas sim 

controlar. 

 Direcionar a conduta dos compradores públicos e, consequentemente, a oferta 

do mercado para níveis de proteção ambiental mais elevados é o futuro (sustentável). 

 O desenvolvimento é inevitável, a escolha pela sustentabilidade é de todos nós. 

 Cuidar do ambiente pode ser caro, mas as consequências de nada fazer poderão 

ser bem mais dispendiosas. O ambiente é o limite, condicionante, pressuposto e 

finalidade de toda a atividade humana. A contratação pública é disso reflexo. 



Contratação Pública Ecológica- Uma Das Chaves Do Desenvolvimento Sustentável 

277 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

 

 

Green is global 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ARAGÃO, Alexandra, «Artigo 37º Proteção do ambiente», in ALESSANDRA 

SILVEIRA/MARIANA CANOTILHO (coord.), Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia – Comentada, Almedina, Coimbra, 2013. 

ARROWSMITH, Sue/KUNZLIK, Peter (ed.), Social and Environmental Policies in EC 

Procurement Law – New Directives and New Directions, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2009. 

BALDINATO, Massimo, «Protezione dell’ambiente e criteri di attribuzione degli appalti 

pubblici nem diritto comunitario», Contratto e impressa / Europa, n.º 1, ano IX 2004. 

ESTORNINHO, Maria João, Green Public Procurement: por uma contratação pública 

sustentável [em linha], Instituto de Ciências Jurídico – Políticas, Lisboa, 2011. Disponível 

em WWW: <URL: http://www.icjp.pt/sites/default/files/media/texto_profa_mje.pdf>. 

[Consultado em 20 de fevereiro de 2015]. 

FONSECA, Isabel Celeste M., Direito da Contratação Pública - Uma Introdução em Dez 

aulas, Almedina, Coimbra, 2009. 

GOMES, Carla Amado, «Consumo sustentável: ter ou ser, eis a questão…», Revista do 

Ministério Público, n.º 136, Out./Dez. 2013. 

PERNAS GARCÍA, J. JOSÉ PERNAS, Contratación Pública Verde¸ LA LEY, Madrid, 

2011. 

PINTO, LUCIANA MORAES RASO SARDINHA/ARAUJO, Ana Luiza Gomes 

de/RODRIGUES, Maria Isabel Araújo, «Compras Públicas Sustentáveis», in ALÉCIA 

PAOLUCCI NOGUEIRA/MARIA TERESA FONSECA DIAS (coord.), Contratações 

Públicas – Estudos em Homenagem ao Professor Carlos Pinto Coelho Motta, Editora 

Fórum, Belo Horizonte, 2013. 

REBELO, Marta, «A dimensão ambiental das regras comunitárias de contratação pública: 

“os critérios de adjudicação relativos à protecção do ambiente” na jurisprudência do 

TJCE», Revista Jurídica do Urbanismo e do Ambiente, n.º 20, 2003. 

VIANA, Cláudia, Os Princípios Comunitários na Contratação Pública, Coimbra Editora, 

Coimbra, 2007. 



 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

278 

 

CAPÍTULO XIX 

 
OS CRÉDITOS LABORAIS NO PROCESSO ESPECIAL DE 

REVITALIZAÇÃO 
 

Ana Cristina Ribeiro Costa1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O memorando de entendimento sobre as condicionalidades de política 

económica, apresentado em Maio de 20112, previa a alteração do Código da Insolvência 

e da Recuperação de Empresas (CIRE), o que veio a ser concretizado pela Lei n.º 

16/2012, de 20-04. A mais importante das alterações consubstanciou-se na criação do 

processo especial de revitalização (PER).  

Sucede que, no que respeita aos créditos laborais, têm sido apresentadas 

algumas propostas de pagamento em tais planos de recuperação que nos parecem de 

duvidosa conformidade legal.  

Ora, este tratamento dos créditos laborais reclama a necessidade de uma 

reflexão sobre todo o sistema de tutela dos créditos laborais, erigido sobre o art. 59º da 

Constituição da República Portuguesa (CRP). Em especial, importará analisar as várias 

formas de tutela legal dos créditos laborais, apreciando as consequências do regime de 

garantia de tais créditos. Em consequência, apreciaremos se os mesmos são 

renunciáveis ou disponíveis e em que medida. 

Impõe-se, ainda, proceder a uma cuidada análise da jurisprudência que se 

tem debruçado sobre a matéria. Na verdade, apreciando a legalidade dos planos de 

recuperação sob a perspetiva do princípio da igualdade dos credores, a jurisprudência 

tem decidido de forma contraditória o relevo de tais particularidades dos créditos 

laborais. 

                                                 
1 O presente texto terá em consideração a legislação, doutrina e jurisprudência publicadas 

até 28-02-2015. As citações de jurisprudência serão todas pertencentes à fonte informática 
www.dgsi.pt, exceto quando expressamente se indicar que a decisão não se encontra publicada, 
caso em que a autora acedeu à mesma no exercício da sua atividade profissional. As normas 
jurídicas que não tiverem indicação do diploma a que pertencem serão respeitantes ao Código 
do Trabalho. 

2 Que pode ser consultado em 
https://infoeuropa.eurocid.pt/opac/?func=service&doc_library=CIE01&doc_number=000046743
&line_number=0001&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA, consultado em 21-02-2015. 

http://www.dgsi.pt/
https://infoeuropa.eurocid.pt/opac/?func=service&doc_library=CIE01&doc_number=000046743&line_number=0001&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA
https://infoeuropa.eurocid.pt/opac/?func=service&doc_library=CIE01&doc_number=000046743&line_number=0001&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA
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Assim, impõe-se discutir o reflexo que o PER teve sobre a tutela dos créditos 

dos trabalhadores e se a jurisprudência tem resolvido os problemas concretos com 

respeito pela natureza constitucionalmente consagrada a tais créditos.  

Cumprirá, ainda, apreciar a articulação dos interesses subjacentes ao PER 

com as garantias substanciais e procedimentais características da legislação laboral, 

abordando algumas questões onde a colisão entre tais princípios se poderá verificar. 

 

2. Garantias especiais dos créditos laborais 

 

Prevê a CRP no seu art. 59º que os salários gozem de especiais garantias. 

Tais garantias especiais dos créditos laborais encontram-se consagradas em diversa 

legislação, com destaque para o Código do Trabalho. Entre elas, encontram-se as 

seguintes: 

1) Regime dos arts 334º e 335º, que reforça a responsabilidade do 

empregador pelo pagamento dos créditos laborais3; 

2) Prescrição dos créditos laborais, previsto no art. 337º: impossibilidade de 

prescrição na pendência da relação laboral, prescrevendo os mesmos um ano após a 

cessação da relação de trabalho4; 

3) Proibição da diminuição do salário – princípio da irredutibilidade (art. 

129º, n.º 1, alínea d)); 

4) Manutenção da retribuição mesmo sem trabalho efetivo5; 

5) Insusceptibilidade de cessão da remuneração (art. 280º), impossibilidade 

(em regra) de compensação e descontos durante a pendência do contrato (art. 279º) e 

                                                 
3 Responsabilidade solidária do empregador e da sociedade que com este se encontre em 

relação de participações recíprocas, domínio ou grupo (arts. 481º e ss’ do Código das 
Sociedades Comerciais – CSC), e responsabilidade solidária dos sócios (art. 83º do CSC - desde 
que se verifiquem os pressupostos dos arts. 78º, 79º e 83º do mesmo diploma), gerentes, 
administradores e diretores (quando se verifiquem os pressupostos dos arts. 78º e 79º do CSC). 
JOANA COSTEIRA, Os efeitos da declaração de insolvência no contrato de trabalho: a tutela 
dos créditos laborais, Almedina, Coimbra, 2013, p. 94. BERNARDO DA GAMA LOBO XAVIER 
salienta que, nestes últimos casos, a responsabilidade depende da alegação e prova dos 
pressupostos da responsabilidade civil extracontratual. Manual de Direito do Trabalho, Verbo, 
Lisboa, 2014, p. 626. Também JÚLIO MANUEL VIEIRA GOMES esclarece que se trata de 
responsabilidade subjectiva: Direito do Trabalho. Volume I. Relações Individuais de Trabalho, 
Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 902. 

4 Esta interpretação, embora durante décadas sustentada pelas doutrina e jurisprudência 
maioritárias, parece começar a merecer alguma crítica, como a de BERNARDO DA GAMA LOBO 
XAVIER, «Prescrição dos créditos laborais», Revista de Direito e de Estudos Sociais (RDES), 
n.os 1-4, ano XLIX, 2008, pp. 254 e 255 e «Prescrição nas relações de trabalho (uma questão 
polémica)», RDES, n.os 3-4, julho-dezembro 2012, 7-41. 

5 Designadamente, em feriados, casos de suspensão prolongada do contrato por motivos 
relacionados com a empresa, certas faltas justificadas, créditos de horas por motivos sindicais 
ou outros (arts. 255º, n.º 1 e n.º 2 a contrario, 364º, n.º 1, 408º, n.º 2 e 467º, n.º 1). BERNARDO 
DA GAMA LOBO XAVIER, Manual de Direito do Trabalho, cit., p. 619. 
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parcial impenhorabilidade da retribuição (art. 824º, n.º 1, alínea a) do Código de 

Processo Civil)6. Note-se que o art. 62º, n.º 3, do revogado Código dos Processos 

Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência (Decreto-Lei n.º 132/93, de 23-

04) refletia a ideia de indisponibilidade parcial dos créditos laborais: “qualquer redução 

do valor dos créditos dos trabalhadores deverá ter como limite a medida da sua 

penhorabilidade e depender do acordo expresso destes”7/8; 

6) Pagamento da retribuição deve ser imediatamente após o vencimento da 

mesma ou até no dia útil anterior (art. 278º, n.º 4); 

7) Mora do empregador no atraso no pagamento da retribuição (art. 323º, 

n.º 2); 

8) Falta de pagamento da remuneração no seu vencimento consubstancia 

contraordenação grave (art. 278º, n.º 6);  

9) Falta de pagamento, nos termos legais, da retribuição de férias, subsídios 

de férias e de Natal e retribuição de trabalho noturno consubstancia contraordenação 

muito grave (arts. 263º, n.º 3 e 264º, n.º 4);  

10) Incumprimento dos requisitos legais quanto ao pagamento da 

retribuição por isenção de horário de trabalho, da retribuição por exercício de funções 

afins ou funcionalmente ligadas com retribuição mais elevada e do trabalho 

suplementar, constitui contraordenação grave (arts. 265º, n.º 3, 267º, n.º 2 e 268º, n.º 

4); 

11) Falta de pagamento da retribuição pode, em determinados casos, 

fundamentar a suspensão do contrato de trabalho (arts. 323º, n.º 3 e 325º e ss’) ou a 

sua resolução com justa causa (arts. 323º, n.º 3, 394º, n.º 2, alínea a) e 394º, n.º 3, 

alínea c));  

12) Impossibilidade de prática de determinados atos que possam 

diminuir património do empregador quando o empregador esteja em situação de falta 

de pagamento pontual da retribuição (art. 313º ex vi do art. 324º, n.º 1);  

13) Prática de determinados comportamentos (art. 313º ex vi do art. 

324º, n.º 1) pode consubstanciar infracção criminal (art. 324º, n.º 3); 

                                                 
6 Ibidem, p. 995. 
7 Sobre este preceito, vd. ANTÓNIO NUNES DE CARVALHO, «Reflexos laborais do Código 

dos Processos Especiais de Recuperação de Empresa e de Falência», RDES, n.os 1-2-3, 1995, 
p. 84. 

8 Para mais desenvolvimentos, veja-se BERNARDO DA GAMA LOBO XAVIER, Manual de 
Direito do Trabalho, cit., p. 996. Defende o autor que é possível a renúncia após a extinção do 
vínculo contratual, posição também manifestada por ANTÓNIO NUNES DE CARVALHO. Cfr. 
respetivamente Manual de Direito do Trabalho, cit., pp. 621 e «Reflexos laborais do Código dos 
Processos Especiais de Recuperação de Empresa e de Falência», cit., p. 84. 
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14) Irrenunciabilidade de certos créditos laborais, como os que 

decorrem de acidentes de trabalho e doenças profissionais: consagração da nulidade 

de acordos no âmbito das prestações decorrentes de acidente de trabalho (art. 12º da 

Lei n.º 98/2009, de 04-09, que regulamenta o regime de reparação de acidentes de 

trabalho e doenças profissionais – LAT –) e natureza dos créditos derivados daquele 

diploma, qualificados como inalienáveis, impenhoráveis e irrenunciáveis (art. 78º da 

LAT)9; 

15) Possibilidade de condenação para além do pedido em processo 

do trabalho (art. 74º do Código de Processo do Trabalho), refletindo mais uma vez a 

tendencial irrenunciabilidade aos créditos laborais; 

16) O regime dos arts. 25º a 31º da Lei 105/2009, de 14-09: quando o 

trabalhador for alvo de execuções tendo créditos laborais vencidos e não pagos, poderá 

haver suspensão de execuções fiscais, suspensão de venda de bens penhorados ou 

dados em garantia, suspensão da execução de sentença de despejo10). 

Para além das garantias supra referidas, as garantias mais significativas dos 

créditos laborais estão previstas nos arts. 333º e 336º e consistem nos privilégios 

creditórios atribuídos aos créditos laborais e, bem assim, na possibilidade de acesso ao 

Fundo de Garantia Salarial (FGS)11. 

Entende-se, atualmente de forma pacífica, que não só os créditos 

emergentes do contrato de trabalho, mas também os créditos decorrentes da sua 

violação e da sua cessação estão abrangidos por esta tutela12. 

 

Quanto ao art. 336º, este prevê o pagamento dos créditos laborais por parte 

do FGS, quando o mesmo não possa ser concretizado pelo empregador por motivo de 

insolvência ou situação económica difícil. Note-se, todavia, que este regime está prestes 

a ser alterado, estando pendente uma alteração ao mesmo que prevê o seu alargamento 

                                                 
9 BERNARDO DA GAMA LOBO XAVIER atenta que não há referência expressa na lei a 

qualquer indisponibilidade de posições jurídicas dos trabalhadores, embora no caso da 
retribuição a irrenunciabilidade resulte de todo o sistema legislativo laboral – o trabalhador não 
pode renunciar previamente, ainda que parcialmente, aos créditos garantidos por lei ou 
instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Sobre esta matéria, veja-se Manual de 
Direito do Trabalho, cit., pp. 620 e 994. 

10 ROSÁRIO PALMA RAMALHO critica estas duas últimas hipóteses. Tratado de Direito do 
Trabalho. Parte II. Situações Laborais Individuais, Almedina, Coimbra, dezembro 2012, p. 606.  

11 Nesta matéria deve atender-se à Diretiva n.º 80/987 e à Diretiva n.º 2008/94, de 22 de 
outubro, referentes a proteção dos trabalhadores em caso de insolvência. 

12 JOANA COSTEIRA, op. cit., p. 102. Distinguindo os diversos créditos entre remuneratórios, 
indemnizatórios e compensatórios, veja-se JOANA COSTEIRA, op. cit., p. 86. 
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às hipóteses de falta de pagamento por parte do empregador devido à pendência de 

PER13. 

Relativamente ao art. 333º, este dispõe que os créditos laborais beneficiam 

dos seguintes privilégios creditórios: privilégio mobiliário geral14 e privilégio imobiliário 

especial sobre bem imóvel do empregador no qual o trabalhador presta a sua 

atividade15.  

Note-se que, nos termos dos arts. 47º, n.º 4, alínea a) e 97º do CIRE, estas 

garantias não se extinguem com a declaração insolvência. Ora, tais privilégios também 

não extinguem com a situação de pendência de processo de revitalização da empresa, 

mantendo-se tais garantias sobre os créditos laborais mesmo em tal hipótese, 

independentemente de tal garantia ser ou não expressamente referida no plano de 

recuperação (PR) da empresa16.  

Nesta matéria, cumpre referir que o n.º 2 do art. 17º-H do CIRE, surgido 

aquando da criação do PER e aditado ao CIRE pela Lei n.º 16/2012, de 20-04, prevê 

que “Os credores que, no decurso do processo, financiem a atividade do devedor 

disponibilizando-lhe capital para a sua revitalização gozam de privilégio creditório 

mobiliário geral, graduado antes do privilégio creditório mobiliário geral concedido aos 

trabalhadores”. Sendo assim, a nosso ver, este preceito coloca problemas significativos 

de articulação com o regime que acima identificámos, já que a graduação dos privilégios 

                                                 
13 Aprovado em Conselho de Ministros, conforme comunicado de 12-02-2015 disponível em 

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministro-da-presidencia-e-dos-assuntos-
parlamentares/documentos-oficiais/20150212-cm-comunicado.aspx. Note-se que a proposta de 
Decreto-lei divulgada no Boletim do Trabalho e Emprego n.º 6, de 05-12-2014, para apreciação 
pública, nos coloca sérias dúvidas quanto à forma como se vai executar este novo regime. De 
facto, o empregador deverá prever no PR o pagamento em prestações aos trabalhadores ou ao 
FGS? Será uma dívida a negociar de forma independente? Ou o FGS sub-roga-se nos direitos 
e também na posição dos trabalhadores no PR que seja aprovado, submetendo-se e vinculando-
se à posição adotada pelo trabalhador? E se o trabalhador tiver votado favoravelmente à redução 
do seu crédito, o FGS pode pedir do empregador a devolução do que pagou a mais ao 
trabalhador, ou só o poderá reclamar ao próprio trabalhador? Ou independentemente de ter ou 
não pago a mais ao trabalhador, pode exigir ao empregador ou terá de reclamar do próprio 
trabalhador o valor da parte do crédito “perdoado”? E se o plano, mesmo sem o voto favorável 
do trabalhador, for aceite com redução do crédito laboral? O FGS fica sujeito às disposições do 
plano? Muitas são as inquietações que nos coloca esta solução, e que tentaremos aflorar em 
próximos estudos sobre a matéria, consoante a redação final que o diploma venha a obter. 

14 MIGUEL LUCAS PIRES defende que este deveria ser um privilégio mobiliário especial, 
sobre todos os instrumentos de trabalho afetos à atividade do trabalhador, de modo a melhorar 
a graduação deste privilégio – «Garantia dos créditos laborais», in Código do Trabalho. A 
Revisão de 2009, Coimbra Editora, Coimbra, 2011, p. 392. 

15 Sobre os fundamentos destas garantias especiais, veja-se JOANA COSTEIRA, op. cit.,, p. 
107 a 112. 

16 Todavia, a possibilidade de eliminação e alteração da graduação de tais garantias foi 
discutida nos arestos do Tribunal da Relação de Guimarães (TRG), de 17-12-2013, relatado por 
Paulo Duarte Barreto, e de 19/06/2014, relatado por Helena Melo, que abordaremos adiante, 
onde se debatia a hipótese de um devedor colocar em causa, por via do PR, a persistência e a 
graduação legalmente conferida aos privilégios creditórios dos trabalhadores. 

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministro-da-presidencia-e-dos-assuntos-parlamentares/documentos-oficiais/20150212-cm-comunicado.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministro-da-presidencia-e-dos-assuntos-parlamentares/documentos-oficiais/20150212-cm-comunicado.aspx
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dos créditos laborais, constitucionalmente garantidos, é aqui alterada, dando-se 

prevalência aos créditos do “credor financiador”. 

CATARINA SERRA entende que estas garantias não são constituídas 

apenas para os credores financeiros stricto sensu, que disponibilizem meios financeiros 

ou capital à empresa17, mas também abarca os trabalhadores, que são indispensáveis 

para a continuidade da empresa18.  

Ora, não obstante reconheçamos a bondade e justiça material inerente a tal 

posição, entendemos que o preceito não poderá interpretar-se dessa forma, já que o 

legislador – mal ou bem19 –, ao graduar expressamente aquela garantia antes do 

privilégio mobiliário geral dos trabalhadores, quis beneficiar de forma especial aqueles 

“credores financiadores”, distinguindo-os claramente dos trabalhadores. Parece-nos 

que o legislador quis, precisamente, afastar a força das garantias dos créditos laborais. 

Com efeito, que o legislador se esqueceu da essencialidade dos trabalhadores para a 

viabilidade e continuidade da empresa (tal como sublinha CATARINA SERRA20) parece 

evidente, mas não podemos ir além da letra e do espírito da lei e tentar contornar os 

mesmos contrariando a expressa vontade do legislador. 

Ademais, CATARINA SERRA esclarece que este privilégio do 17º-H do 

CIRE, quanto aos créditos laborais, será apenas aplicável aos créditos “relativos às 

prestações de trabalho efetuadas durante o PER”, enquanto que os privilégios 

constantes do art. 333º beneficiarão todos os créditos laborais, anteriores ao PER e 

posteriores ao mesmo21. Todavia, entendemos que os créditos laborais referentes à 

execução do contrato de trabalho durante o PER devem equiparar-se às “dívidas da 

massa” em sede de insolvência, devendo, portanto, ser pagas preferencialmente (arts. 

172º e 219º do CIRE), não devendo ser incluídas no PR, que abrangerá apenas os 

créditos vencidos até ao recebimento do PER e nomeação do Administrador Judicial 

Provisório (AJP)22 ou, quando muito, até à data do termo do prazo para a reclamação 

de créditos23. Na nossa opinião, é aquele o momento do “reset”, em que se fixa o passivo 

                                                 
17 CATARINA SERRA, «Para um novo entendimento dos créditos laborais na insolvência e 

na pré-insolvência da empresa – Um contributo feito de velhas e novas questões», Questões 
Laborais, n.º 42 - número especial comemorativo dos 20 anos da Revista, janeiro 2014, p. 202. 

18 Sobre as vantagens desta interpretação, ibidem, pp. 203 e 204. 
19 Mal, a nosso ver. 
20 CATARINA SERRA, «Para um novo entendimento…», cit., p. 203. 
21 Ibidem, p. 205. 
22 Neste sentido, Acórdão do Tribunal da Relação do Porto (TRP) de 05-01-2015, relatado por 

Fernanda Soares. 
23 Acórdão do TRP de 27-01-2015, relatado por Márcia Portela, não publicado. Neste sentido, 

referindo que os créditos constituídos após o termo do prazo para a reclamação de créditos não 
são atendidos no PER nem afetados pelo plano, vd. NUNO SALAZAR CASANOVA e DAVID 
SEQUEIRA DINIS, PER – o Processo especial de revitalização. Comentários aos artigos 17º-A 
a 17º-I do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, Coimbra Editora, Coimbra, 
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da empresa que vai ser sujeito a reestruturação24. Como tal, estes créditos 

remuneratórios não têm porque beneficiar de tal garantia acrescida. 

Além disto, a autora afirma que a interpretação literal daquele preceito 

afastaria da mesma os credores fornecedores que disponibilizam matéria-prima e os 

credores trabalhadores que se dispõem a prestar trabalho, ambos essenciais à 

continuidade da empresa25. Mais uma vez, reconhecemos a retidão e justiça do 

pensamento subjacente a este argumento, mas a solução dada corresponderia a uma 

proliferação de “credores financiadores” com tal privilégio, passando estes a ter não uma 

garantia excecional26, mas uma garantia comum a vários credores, o que afastaria a 

ratio da criação da mesma, que é, no nosso entendimento, a de incentivar determinados 

credores a assumirem o risco do financiamento de uma empresa em situação financeira 

difícil, garantindo que para esse “credor financiador” que apareça como “salvador” da 

empresa em PER haja um tratamento realmente diferenciado caso o PR não tenha 

sucesso. 

 

3. Particularidades do tratamento dos créditos laborais no Processo 

Especial de Revitalização 

 

São várias e profundas as divergências que assolam a doutrina e a 

jurisprudência em matéria de tratamento dos créditos laborais em sede de processo de 

insolvência. Assim, não foi com espanto que percebemos que, com a criação de um 

novo processo no âmbito do CIRE, novos problemas se levantaram. 

De facto, alguns planos de recuperação que encontrámos, quer na nossa 

prática profissional, quer na análise da jurisprudência sobre a matéria, prevêem para o 

pagamento dos créditos laborais soluções como o perdão de dívida (de capital e/ou de 

                                                 
2014, p. 57. Ainda assim, os autores admitem que os créditos não vencidos possam ser 
reclamados, em determinadas circunstâncias. Op. cit., p. 66. 

24 Exceção feita para os créditos sob condição suspensiva que sejam reconhecidos pela 
própria empresa, como veremos, como pode suceder se a empresa prevê desde logo no seu PR 
a realização de um despedimento coletivo, prevendo, em consequência, os valores de créditos 
laborais de que os trabalhadores serão titulares e prevendo uma forma de pagamento de tais 
créditos dilatada no tempo. 

25 CATARINA SERRA, «Processo especial de revitalização – contributos para uma 
“rectificação”», Revista da Ordem dos Advogados, abril-setembro 2012, p. 731. 

26 FÁTIMA REIS SILVA salienta, precisamente, esta característica da excecionalidade, para 
recusar conceder a este preceito uma interpretação extensiva como a que é dada por JOÃO 
LABAREDA. Processo Especial de revitalização. Notas práticas e jurisprudência recente, Porto 
Editora, Porto, 2014, p. 76. 
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juros), o pagamento dos créditos em prestações, o estabelecimento de períodos de 

carência27, e nenhuma garantia de tal pagamento28. 

Analisaremos de perto a jurisprudência que encontrámos nesta matéria, 

para perceber as diferentes posições que se têm encontrado relativamente ao assunto. 

Em aresto do TRG de 18-06-2013, relatado por Rosa Tching, em que se 

discutia o facto de os créditos da Segurança Social terem mais garantias do que os 

créditos laborais e serem pagos sem período de carência e com juros, o que violaria o 

princípio da igualdade, o Tribunal entendeu não ocorrer tal violação, justificando-se um 

tratamento diferenciado. 

Já na decisão do mesmo Tribunal, de 25-11-2013, da relatora Manuela 

Fialho, alcançou-se conclusão distinta. O Tribunal concluiu aqui que “viola o princípio da 

igualdade o Plano de Recuperação que, relativamente a credores privilegiados, propõe 

apenas para um dos grupos de credores o início imediato do pagamento das prestações 

mensais, a constituição de garantias patrimoniais e o pagamento dos juros vincendos, 

enquanto que para o outro grupo de credores privilegiados, os credores laborais, prevê 

apenas o pagamento dos créditos em prestações mensais, com um ano de carência, 

sem constituição de qualquer garantia nem pagamento dos juros vincendos”. 

No mesmo sentido, no acórdão do mesmo Tribunal, de 17-12-2013, relatado 

por Paulo Duarte Barreto, afirmou-se que não se pode proteger o devedor à custa 

desproporcionada do credor, concluindo que, in casu, havia um evidente desequilíbrio, 

sendo a recuperação da empresa feita à custa dos trabalhadores, em especial sem o 

assentimento destes.  

Em sentido contrário, o Supremo Tribunal de Justiça, em aresto de 25-03-

2014, relatado por Fonseca Ramos, adiantou que “Com o advento de nova realidade 

económica, em tempo de crise global e por imposição da troika, assumida pelo Estado 

Português – o CIRE – a lei insolvencial vigente, coloca a tónica na recuperação sendo 

essa a ratio do diploma”. Apreciando a violação do princípio da igualdade, afirmou 

aquele Tribunal Superior que “Ponderando que o PER tem como fim primordial a 

recuperação da empresa, a derrogação do princípio da igualdade dos credores é 

legítima num quadro de ponderação de interesses – o interesse individual por 

contraposição ao colectivo – se este se situar num patamar material e fundadamente 

superior em função dos direitos que devem ser salvaguardados, atendendo a sua 

relevância pública.” Assim, concluiu que os direitos decorrentes de garantias reais e 

privilégios creditórios podem ser atingidos, desde que a afetação conste do plano e nos 

                                                 
27 Por exemplo, 30 meses após homologação do plano - cfr. o Acórdão do TRP, de 30-06-

2014, relatado por Caimoto Jácome. 
28 Nenhuma garantia adicional, acrescentaríamos. 
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termos nele previstos, não sendo necessário o consentimento dos credores afetados. 

Ponderando o princípio da proporcionalidade, entendeu que a derrogação do princípio 

da igualdade dos credores é legítima num quadro de ponderação de interesses, já que 

o PER tem como fim primordial a recuperação da empresa. 

Por seu turno, o TRG, em 19/06/2014, em aresto relatado por Helena Melo, 

rejeitou que, através da aprovação do PR no âmbito do PER, aos trabalhadores fosse 

negada a graduação da garantia legalmente constituída para os seus créditos.  

Em suma, como vimos, há decisões da jurisprudência em sentidos opostos 

relativamente aos mesmos problemas: a apreciação da eventual violação do princípio 

da igualdade (art. 194º do CIRE) e a comparação da situação obtida com o plano com 

a situação que seria obtida sem o mesmo (art. 216º, n.º 1, alínea a) do CIRE).  

Todavia, o que não é ponderada é a natureza especial dos créditos laborais, 

constitucionalmente consagrada, e que, com a aprovação e homologação dos planos 

de recuperação em causa, fica em risco.  

Repare-se que, como se disse, todo o sistema laboral é construído sob a 

perspetiva da (tendencial) irrenunciabilidade, irredutibilidade e indisponibilidade dos 

créditos laborais. E se tais características parecem poder desaparecer após a cessação 

do contrato, a verdade é que na pendência do mesmo aquelas mantêm-se. Como tal, 

choca-nos profundamente que um plano de pagamentos preveja, por exemplo, um 

perdão de capital de 50 % dos créditos laborais, quando falámos, muitas vezes, não 

apenas de créditos indemnizatórios ou compensatórios, mas de créditos referentes à 

própria execução do contrato de trabalho, ou seja, atinentes à remuneração devida pela 

efetiva prestação laboral. 

Assim, embora entendamos que a análise deve ser casuística29, parece-nos 

evidente que qualquer plano que preveja o perdão de créditos referentes à execução do 

contrato de trabalho não é conforme à legislação (laboral) nem às garantias 

constitucionais conferidas ao salário.  

O mesmo sucede com a exagerada dilação no tempo do pagamento 

previsto. É evidente que o legislador não nos impõe um prazo para tal pagamento30, 

mas o prazo deve ser razoável e, no limite, não deve impedir o exercício dos direitos do 

trabalhador inerentes a tal pagamento. Isto é assinalado na sentença do 1º Juízo do 

                                                 
29 Atendendo à natureza do crédito laboral em causa, à situação laboral do trabalhador, à 

concreta forma de pagamento que é proposta ao mesmo, entre outros elementos. 
30 Como sucede, por exemplo, no Brasil, em que o pagamento dos créditos laborais vencidos 

até à entrada do processo de recuperação tem como limite o prazo de um ano, sendo que “os 
créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de 
recuperação judicial” devem ser pagos no prazo máximo de trinta dias - art. 54º da Lei 11.101, 
de 09-02-2005. 
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Tribunal de Trabalho de Vila Nova de Gaia, de 23-05-2014, proferida no âmbito de 

providência cautelar de suspensão de despedimento coletivo com o n.º de processo 

387/14.8TTVNG, não publicada. Nesta sentença concluiu-se que a aplicação do art. 

363º, n.º 5 (possibilidade de pagamento das compensações devidas em caso de 

despedimento coletivo de outra forma que não até ao termo do prazo de aviso prévio) é 

possível em caso de PER, mas apenas após a homologação judicial do acordo. 

Ademais, se no PR se previr o pagamento da compensação para além dos seis meses 

após a cessação dos contratos, tal consubstanciará uma ilicitude do plano, por 

impossibilitar que, na prática, o trabalhador possa impugnar o despedimento coletivo 

com fundamento na sua ilicitude por falta de pagamento da compensação devida (art. 

383º, alínea c)). Esclarece a decisão deste Tribunal que “estaria encontrada a forma de 

promover despedimentos coletivos sem o pagamento das compensações, bastando 

para isso instaurar um PER”. 

Quanto aos créditos a atender no PR, colocam-se problemas quanto aos 

créditos que se vençam depois da entrada do PER, mas que o trabalhador reclame ou 

o empregador reconheça como créditos sob condição suspensiva. É o caso dos créditos 

decorrentes da cessação do contrato que o trabalhador preveja (porque vai recorrer, por 

exemplo, à resolução com justa causa por falta de pagamento da remuneração) ou que 

o empregador antecipe, por pretender prever como medida da execução do PR um 

despedimento coletivo.  

Ora, há quem entenda que não se lhes pode aplicar o PR, porquanto não 

eram, à data de entrada em juízo do processo, créditos vencidos31, não podendo ser 

admitidos créditos sob condição suspensiva. 

É esta a posição explanada no aresto do TRP de 27-01-2015, relatado por 

Márcia Portela, não publicado. O Tribunal Superior concluiu que “Os créditos relevantes 

para o PER são aqueles que se considerem constituídos até ao termo do prazo para a 

reclamação de créditos. Por outras palavras, os créditos existentes”, sumariando: “Os 

créditos dos trabalhadores, por cessação do contrato de trabalho, constituídos após o 

decurso do prazo da reclamação de créditos, não podem ser considerados no plano de 

revitalização elaborado no âmbito do PER – Processo Especial de Revitalização. (…) O 

crédito dos trabalhadores por cessação do contrato de trabalho, antes desta ocorrer, 

não podem, obviamente, considerar-se créditos sob condição suspensiva”. 

                                                 
31 NUNO SALAZAR CASANOVA e DAVID SEQUEIRA DINIS afirmam que “o crédito deve ser 

atendido no PER pelo valor estimável em euros à data do despacho judicial de nomeação de 
administrador judicial provisório (…) Os créditos, para serem reclamados, têm de existir, ou seja, 
têm de estar constituídos. Não são, portanto, reclamáveis créditos futuros”. Os autores 
identificam esta como sendo, aliás, “uma das grandes fragilidades do PER”. Op. cit., p. 55. 
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No mesmo sentido, veja-se o Acórdão do TRP, de 17-12-2014, relatado por 

Eduardo Petersen Silva, que conclui que “Apesar de o plano de recuperação prever a 

necessidade de redução de pessoal e o pagamento em prestações das compensações 

devidas aos trabalhadores abrangidos pelo despedimento coletivo, tal forma de 

pagamento não é oponível aos créditos constituídos em momento posterior à sua 

aprovação. II – A não disponibilização dos montantes da compensação devida 

determina a ilicitude do despedimento.”  

Também a Relação de Évora, em decisão de 19-12-2013, relatada por José 

Feteira, no âmbito de providência cautelar de suspensão de despedimento coletivo, 

decidiu que, numa hipótese de despedimento coletivo levado a cabo depois da entrada 

do PER, havendo uma comunicação da decisão que informa que a compensação será 

paga em prestações, nos termos do PER e ao abrigo do art. 363º, n.º 5, e não sendo a 

compensação paga com a cessação do contrato, o despedimento deverá ser 

considerado ilícito, determinando-se a sua suspensão. 

Logo, o que está em causa é a articulação da forma de pagamento dos 

créditos decorrentes de cessação do contrato de trabalho por despedimento coletivo 

com o PER. 

Ora, de acordo com o art. 363º, n.º 5, a compensação devida em caso de 

despedimento coletivo deverá, em regra, ser colocada à disposição dos trabalhadores 

até ao termo do prazo do aviso prévio a que se refere o n.º 1 do mesmo preceito, ou 

seja, até ao efetivo termo do contrato. Exceciona-se, todavia, a “situação prevista no 

artigo 347º ou regulada em legislação especial sobre recuperação de empresas e 

reestruturação de setores económicos”. Caberá na redação da norma o PER?  

Se é certo que à data de redação deste preceito este processo não existia, 

parece-nos todavia que terá de ser admitida a sua inclusão no âmbito que a norma terá 

pretendido abranger. Destarte, a nosso ver, tal como nas hipóteses dos n.os 3 e 4 do art. 

298º e n.os 1 e 2 do art. 10º do Decreto-lei n.º 220/2006, de 03-11, que se referem apenas 

a título de exemplo, também a exceção do n.º 5 do art. 363º deve entender-se poder ser 

aplicada ao PER. 

Ora, cumpre referir que, a norma do n.º 5 do art. 363º não diz de que forma 

pode ser pago o valor que não seja pago até ao termo do aviso prévio. Como tal, à 

cautela, e atenta a jurisprudência do Tribunal do Trabalho de Vila Nova de Gaia que 

acima indicámos, entendemos não se dever prolongar tal pagamento para além dos seis 

meses após a cessação do contrato. 
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De qualquer forma, se conjugarmos a jurisprudência laboral e a 

jurisprudência civil supra referidas, a aplicação daquele preceito em situação de PER 

parece resultar impossível!  

Senão vejamos: por um lado, se os créditos decorrentes da cessação do 

contrato de trabalho em caso de despedimento coletivo só se vencem com a efetiva 

cessação do mesmo, e se os créditos a considerar no PER e para efeitos de aplicação 

no plano têm de estar vencidos à data de entrada do processo ou até ao despacho de 

nomeação do AJP (jurisprudência civil), então tal implicará que o despedimento coletivo 

seja iniciado e terminado antes da entrada do processo, para que os créditos 

decorrentes das cessações dos contratos estejam vencidos e o pagamento dos mesmos 

possa ser incluído no plano. Todavia, por outro lado, se o processo de despedimento 

coletivo terminar (antes da entrada do PER) sem que seja colocada à disposição do 

trabalhador a compensação, o despedimento será ilícito (jurisprudência laboral). Sendo 

assim, da aplicação conjugada das teses jurisprudenciais supra referidas resulta uma 

impossibilidade prática de recorrer a um pagamento faseado dos créditos laborais em 

situação de PER, sob pena de tal prática ser ilegal. 

Não podemos, pois, concordar (pelo menos não integralmente) com as 

aludidas interpretações jurisprudenciais.  

Assim, na nossa opinião, desde que os créditos laborais sejam reconhecidos 

na lista de credores, quer por reconhecimento do próprio devedor na petição inicial do 

PER, quer por reclamação do trabalhador, permitindo, portanto, que o trabalhador 

participe nas negociações e vote o desfecho do plano, parece-nos razoável que os 

mesmos sejam englobados e afetados pelo PR do devedor. 

Como tal, salvo melhor opinião, se o empregador quiser pagar os créditos 

laborais decorrentes de despedimento coletivo em prestações, submetendo-os ao PR, 

deve seguir um dos seguintes procedimentos: 

a) Procede ao despedimento coletivo dos trabalhadores antes do PER, 

sendo que neste caso os respetivos créditos já serão necessariamente vencidos à data 

da entrada do PER (devendo ser indicados pelo devedor e podendo ser reclamados 

pelos trabalhadores, que farão parte do processo como qualquer credor, participando 

nas negociações e votando o plano) e poderão ser pagos nos termos do plano; ou, em 

alternativa, 

b) Comunica a intenção de proceder ao despedimento coletivo aos 

trabalhadores abrangidos pelo mesmo (art. 360º) até ao despacho de nomeação do AJP 

ou, no limite, durante o decurso do prazo para reclamação de créditos, permitindo que 

os trabalhadores reclamem os seus créditos no âmbito do PER, fazendo parte do 
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processo como qualquer credor (participando nas negociações e votando o plano) e 

sendo os seus créditos pagos nos termos do PR; ou, ainda, em alternativa, 

c) Não fazendo o despedimento coletivo antes destes momentos, 

reconhece como credores, na petição inicial de apresentação do PER, os trabalhadores 

a abranger no despedimento coletivo, ainda que sob condição suspensiva, admitindo, 

como tal, que estes tenham participação e direito de voto no PER e que os seus créditos 

sejam pagos nos termos do plano a aprovar. 

Quanto à primeira e segunda posições, as mesmas apenas aparentemente 

contrariam a jurisprudência laboral. De facto, o juízo de ilicitude do despedimento 

coletivo por falta de pagamento da compensação pode ser um juízo meramente 

transitório, em sede de providência cautelar, e não ser confirmado em sede de processo 

principal, se entretanto houver inclusão dos créditos laborais no PER, aprovação e 

homologação do PR e cumprimento deste. A instauração de uma ação antes do termo 

de prazo para a impugnação do despedimento coletivo será, todavia, sempre necessária 

para interromper tal prazo de caducidade, sob pena de, não sendo pago o crédito no 

âmbito do plano aprovado, ser impedido o acesso do trabalhador a tal impugnação32.  

Relativamente à relação destas posições com a jurisprudência civil, parece-

nos que a segunda posição mereceria acolhimento em parte da jurisprudência.  

Já a terceira opção delineada, que admite que créditos não vencidos à data 

de entrada do processo nem até ao termo do prazo para reclamação de créditos, ou 

seja, créditos meramente condicionais, eventuais ou potenciais, tenham o mesmo 

tratamento que créditos vencidos anteriormente, está em oposição com parte da 

jurisprudência civil que encontrámos33. Todavia, parece-nos que esta é a solução mais 

adequada à compatibilização da natureza do PER com os créditos laborais.  

                                                 
32 Ou seja, nas hipóteses referidas, não deve ser peticionada nem declarada a ilicitude do 

despedimento com fundamento na alínea c) do art. 383º enquanto o PER estiver pendente e for 
possível a homologação do PR que englobe o pagamento de tais créditos, salvaguardando-se 
apenas que não decorra o prazo para impugnação de tal despedimento. 

33 Note-se que o entendimento de que apenas os créditos efetivamente vencidos (e já não os 
futuros ou sujeitos a condição) à data de entrada do processo, à data de nomeação do AJP ou 
até ao termo do prazo para reclamação dos créditos podem ser atendidos no processo e 
abrangidos pelo plano, é um entendimento jurisprudencial e doutrinal que não tem assento na 
letra da lei.  

Aliás, há jurisprudência e autores que, em sentido contrário, entendem que os mesmos são 
admissíveis. Na jurisprudência, veja-se o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 25-11-
2014, relatado por Cristina Coelho, admitindo até que “se a ponderação dos elementos de que 
dispunha sobre tais créditos fossem no sentido da probabilidade séria de verificação plena da 
condição, podia atribuir os votos pelo valor correspondente ao valor nominal dos créditos”, o que 
nos parece perfeitamente defensável no caso dos créditos laborais sob condição.  

 Na doutrina, vd. FÁTIMA REIS SILVA, Processo Especial de revitalização…, cit., p. 47 e a 
mesma autora em «A verificação de créditos no processo de revitalização», II Congresso de 
Direito da Insolvência, Almedina, 2014, p. 265. Aliás, a autora defende que “releva o crédito 
condicional, desde que se trate de uma condição suspensiva”, em sentido absolutamente 
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Repare-se que a tramitação do despedimento coletivo é demorada (no 

limite, pode atingir cerca de quatro meses de duração, atendendo à antiguidade dos 

trabalhadores envolvidos) e, como tal, o vencimento dos créditos laborais e da 

compensação derivada do despedimento coletivo, que só ocorre com a cessação do 

contrato, pode ocorrer meses após a comunicação inicial de despedimento. Ora, a 

situação financeira da empresa admite, muitas vezes, que se aguarde pelo vencimento 

de tais créditos para que ocorra a apresentação do PER. Aliás, como se sabe, o PER 

surge, frequentemente, de forma apressada, como antecipação ou reação a potenciais 

ou efetivos ataques de credores ao património do devedor, através de ações executivas 

ou outras providências, pelo que obrigar o devedor a promover um despedimento 

coletivo e aguardar pelo seu termo para poder então apresentar o PER é uma solução 

que não tem qualquer cabimento nem sentido prático.  

Acresce que, a nosso ver, as soluções acima apresentadas permitirão a 

compatibilização das garantias e direitos dos trabalhadores com o intuito e vantagens 

do PER para o devedor. De facto, as hipóteses aventadas garantem, na nossa opinião, 

por um lado, o cumprimento integral de todas as formalidades e exigências legais 

decorrentes do procedimento de despedimento coletivo, normas essas imperativas (art. 

339º) e, por outro lado, o respeito por todos os pressupostos impostos pelo regime do 

PER, não se opondo a qualquer norma legal nem a qualquer princípio inerente a tal 

processo, e garantindo que uma determinada interpretação da legislação, demasiado 

rigorosa e imaleável, não obstaculize a recuperação das empresas. 

Pelo contrário, caso a entidade empregadora não proceda de uma daquelas 

formas, então não poderá, a nosso ver, abranger os trabalhadores no plano, já que, não 

tendo estes sido reconhecidos como credores, não participaram nas negociações nem 

votaram o plano, não podendo, pois, ser abrangidos por um plano onde não tiveram 

qualquer interferência. 

De qualquer forma, caso o plano seja aprovado com inclusão dos créditos 

laborais, mas sem que aos trabalhadores tenha sido dada a possibilidade de se 

pronunciarem e votarem, para além de colocarem em causa a licitude do despedimento, 

poderão os trabalhadores obter a responsabilização do devedor e dos dos 

                                                 
contrário ao de NUNO SALAZAR CASANOVA e DAVID SEQUEIRA DINIS, para quem 
“relativamente aos créditos decorrentes de negócio jurídico sob condição, os mesmos podem ser 
reclamados se a condição for resolutiva, mas já não se a condição for suspensiva”. Cfr. op. cit., 
p. 58. 

 Parece-nos que se a condição a que se sujeita a existência do crédito está na estrita 
dependência do próprio devedor e não de terceiros e, bem assim, se a verificação de tal condição 
é prevista e determinada pelo próprio PR, não há motivos para que não se aceite a verificação 
de tais créditos sob condição suspensiva e o seu pagamento nos termos do plano. 
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administradores por informações incorretas e falta de chamada dos credores para as 

negociações, nos termos do art. 17º-D, n.os 1, 6, 10 e 11 do CIRE. 

Ademais, outros problemas se colocam com os créditos não vencidos à data 

de entrada do PER, decorrentes de cessações de contrato de trabalho posteriores a tal 

momento, bem como problemas com créditos vencidos mas ainda não reconhecidos 

judicialmente, os quais o trabalhador poderá ver-se inibido de reclamar judicialmente 

por via da ação laboral34. Tal será o caso de resoluções com justa causa operadas pelo 

trabalhador posteriormente à entrada do PER, mas cujos créditos sejam reclamados e 

reconhecidos, sendo certo que nos parece que, neste caso, tendo o trabalhador a 

oportunidade de participar nas negociações e votar o sucesso do plano, o seu crédito 

deverá ser abrangido pelo mesmo, apesar de ainda não vencido à data de entrada do 

processo. Quando a resolução ocorra já após a apresentação das reclamações de 

créditos, não sendo os créditos reconhecidos e, como tal, não participando o trabalhador 

nas negociações nem tendo a possibilidade de votar na aprovação do plano, então os 

seus créditos não poderão ser sujeitos ao pagamento nos termos do plano. 

Finalmente, cumpre apreciar a hipótese de um trabalhador que resolve o 

seu contrato com justa causa antes do PER, reclamando aqui os seus créditos. O 

reconhecimento dos seus créditos na lista não consubstancia verificação dos mesmos, 

servindo apenas para efeitos de votação35. Assim, se o PER não for homologado, se 

houver desistência do mesmo antes do seu termo, ou se houver homologação do plano 

mas posterior incumprimento do mesmo, que faz o trabalhador para exigir o seu crédito?  

O trabalhador não terá, nesta hipótese, sentença laboral que reconheça o 

seu crédito, nem qualquer título para executar. Terá, pois, a nosso ver, de intentar 

necessariamente uma ação laboral (ou, no limite, uma notificação judicial avulsa que 

interrompa o prazo prescricional36), mesmo na pendência do PER, para que os seus 

créditos não prescrevam. 

 

                                                 
34 Designadamente, por força da interpretação jurisprudencial do art. 17º-E do CIRE: cfr., entre 

outros, os Acórdãos do TRP, de 18-12-2013, relatado por João Nunes, de 07-04-2014, do mesmo 
relator, e de 05-01-2015, da relatora Maria José Costa Pinto. 

35 Recorde-se que a lista de credores definitiva no PER releva apenas “internamente, no 
próprio PER, concorrendo para a formação do quórum deliberativo (…) ou para a sua 
confirmação”. FÁTIMA REIS SILVA, Processo Especial de revitalização…, cit., p. 44. Adianta 
ainda que “a lista definitiva não tem qualquer efeito de caso julgado (…)”. Ibidem, p. 45. 

36 Claro que se poderá sustentar que se houver assunção da dívida pelo próprio devedor na 
petição inicial, ocorreu uma causa de interrupção da prescrição ou da caducidade por 
reconhecimento, nos termos dos arts. 325º e 331º, n.º 2, do Código Civil.  

Mas se não houver tal reconhecimento e o devedor se limitar a não impugnar a lista onde tal 
crédito é reconhecido após reclamação do trabalhador, dificilmente se poderá falar em qualquer 
causa de interrupção da prescrição ou caducidade. 
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4. Conclusões  

 

Com a severa afetação dos créditos laborais que tem sido admitida por 

alguns tribunais, não se estará a ir mais longe do que previsto – não estaremos a ser 

mais troikistas que a troika? Não merecerão os créditos laborais um tratamento claro e 

inequívoco, digno das garantias constitucional e legalmente consagradas? Não se 

justificará a manutenção da especial tutela conferida ao trabalhador e aos seus créditos? 

Ou, pelo contrário, deverá legislar-se sobre a matéria, discutindo-se um novo 

papel para o salário e uma reconfiguração do trabalhador como mero credor da sua 

entidade empregadora? Ou, pelo contrário, deverá a legislação, à semelhança da 

legislação brasileira, determinar limites para a forma de pagamento dos créditos laborais 

que se considerem respeitadores da tutela constitucional dada a tais créditos? 

Entendemos que não deve haver alteração ao sistema existente, sendo 

perfeitamente possível, como acima adiantámos, conciliar os direitos e garantias dos 

credores laborais com os interesses do PER, que visa a recuperação do devedor. Assim, 

entendemos que o sacrifício de algumas relações laborais em detrimento da 

manutenção de outros postos de trabalho que pode decorrer de um PR, sendo por vezes 

uma medida necessária à recuperação do devedor e indispensável à subsistência do 

agente económico e salvaguarda do emprego dos trabalhadores “sobreviventes”, não é 

incompatível com a manutenção dos direitos daqueles que são afastados ou 

voluntariamente se apartam da empresa. 
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CAPÍTULO XX 

 

JUSTIÇA, CRIMINALIDADE, ORGANIZADA, INVESTIGAÇÃO PREVENÇÃO 

E PUNIÇÃO 

          

      Miguel Mussequejua1 

 

i.SOCIEDADE DE RISCO  

 

O desenvolvimento das civilizações traz consigo uma série de questões de natureza 

diversa com efeitos determinados nas sociedades. O crescimento das cidades, a 

abertura das fronteiras, a liberalização do comércio, entre outras formas, trouxe, uma 

mudança significativa no desenho das relações sociais. Mudanças estas que 

inelutavelmente se traduziram numa alteração dos comportamentos sociais e de índole 

penal. É o que Ulrich Beck, designou por sociedade de risco2. Na senda destas 

modificações, as actividades criminosas não se mantiveram arregimentadas nos 

píncaros dos princípios e práticas tradicionais, procuraram sim, reformular-se, adaptar-

se às novas tendências, de modo que ao mesmo ritmo que as sociedades, o crime 

também tenha um novo desenho que lhe permita continuar de foma calamitosa a afectar 

a sociedade. Trata-se de uma nova forma de estar, quiçá mais perigosa. Os fatídicos 

atentados das embaixadas dos EUA no Kenya, de 9 de Setembro, Metro de Madrid, e 

hoje o Estado Islâmico e o Boko Haram, nos deixaram evidência que sem dúvida, há 

uma sensação de insegurança permanente pois, a criminalidade deixa de ser um 

problema centrado num pólo do universo e objecto de tratamento localizado, passando, 

nesse contexto a ser um problema global. Esta globalização do crime não é senão uma 

manifestação da sociedade de risco tal e qual descrita por Beck. Seguindo o roteiro do 

pensamento sobre a matéria, como já foi visto antecipadamente por Zielger3, trata-se 

de uma criminalidade instalada a nível planetário, que põe em risco a democracia, 

                                                 
1 Advogado, Mestre em Ciências Jurídicas, Doutorando em Direito pela Universidade do Minho, 
Assistente da Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades – Curso de Direito, da Universidade 
Zambeze. 
2 BECK, Ulrich, Risikogesellshaft Auf dem Weg in eine andere Moderne, Suhr Kamp, Frankfurt, 
1986, Politik in der Risikogesellshaft (tradução espanhola de Julio Navarro, Daniel Jumenez e 
Ma Rosa Borrás, Barcelona: Paidós, 1998) e world Risk Society, Polity Press, apud, BRAVO, 
Jorge dos Reis, Op. Cit., pp. 2  
3 ZIELGER, Les seigneurs du crime – les nouvelles mafias contre la democracie, Paris, du 
Seuil, 1998. 



Miguel Mussequejua 

295 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

provocando simultaneamente o receio de uma ruptura civilizacional e a instalação de 

um mundo selvagem avesso a qualquer tipo de regulação ou de controlo baseado em 

regras jurídicas. 

Em tais circunstâncias, ao se deparar com esta caracterização de sociedade de 

risco, como ensinou Figueiredo Dias4, o direito penal não se deve alhear na busca de 

soluções, não se deve enclausurar no contrato social rousseauiano, fundamento último 

de princípios político criminais, até agora tão essenciais tão como o da função 

exclusivamente protectora de bens jurídicos, o da secularização da intervenção mínima 

e de última ratio.  

A sociedade de risco é com efeito, um caminho de interpretação do destino final da 

humanidade, uma tradução ainda que catastrófica, muito condizente com o rumo que a 

humanidade a passos largos, de forma vendada e apocalipticamente, e, estranhamente, 

voluntariamente parece seguir. Por isso, Stratenwerth5 também estabeleceu o aviso de 

que o direito penal não se pode resignar do papel de protecção das gerações futuras. 

Por conseguinte, não deve o direito penal optar por se ancorar numa função minimalista 

de tutela de bens jurídicos na acepção moderna, constituintes do padrão típico de 

legitimação, mas a atribuição sem rebuços, ao direito penal de uma função promocional 

e propulsora de valores orientadores da acção humana na vida comunitária. 

De facto, os novos contornos com que os estados se confrontam hodiernamente, 

apresentam-se como um desafio ao direito penal. É exigida uma atitude antecipatória 

de modo que o desenvolvimento da sociedade não se seja de tal modo vertiginoso que 

acarrete um desencontro com o direito penal. Em verdade como já disse Figueiredo 

Dias6, a sociedade de risco justificaria uma nova dogmática jurídico-penal. Assim seria, 

pois os riscos constituem ameaça a grupos indeterminados de pessoas, tornando-se, 

com efeito, necessário que as medidas de política criminal se desprendam do princípio 

da culpa. Deve o direito penal, nessa senda, passar por um caminho de criminalização 

expansiva. Numa palavra, a busca de uma justiça actuarial, no entanto não extremada. 

Trata-se, portanto, da busca de um novo paradigma na actuação penal que, em síntese 

embora não se exclua dos princípios do direito penal clássico, assenta também numa 

orla consignada aos novos e grandes riscos, o que significaria o aparecimento de tais 

princípios já transfigurados de modo a permitir um melhor controlo da sua aplicação7. 

                                                 
4 DIAS, Jorge de Figueiredo, Temas de da doutrina penal – sobre os fundamentos da doutrina 
penal sobre a doutrina geral do crime  
5 G. Stratenwerth, “Zunkunftssicherung durch die Mitteln des Strafrechts?, ZStW, 105, 1993, p. 
769. Apud, DIAS, Jorge de Figueiredo, Temas básicos de direito penal, p. 160. 
6 DIAS, Jorge de Figueiredo, Temas básicos de direito penal, p. 160. 
7 Neste sentido ver SILVA SANCHÉZ, La expsnsion del derecho penal – aspectos de la politica 
criminal en las sociedades postindustriales, Madrid, Civitas, 1999, p. 125. 
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Tais princípios transformados, de estirpe actuarial, devidamente modelados teriam um 

função antecipatória na protecção dos bens jurídicos colectivos8, por um lado, e por 

outro, seriam menos garantísticos. Seria em suma, uma transposição de princípios com 

uma génese quasi administrativista, com reserva de que os comportamentos criminais 

sujeitos a penas privativas de liberdade serem atraídos para o núcleo dos princípios 

clássicos do direito penal.9 

A questão não fica assim resolvida, trata-se também de encontrar o suporte de 

legitimação de todo este conjunto de medidas, através da evolução de uma concepção 

não unicamente monista, mas também colectivista dos bens jurídicos sob protecção do 

direito penal.  

 

ii) A criminalidade organizada 

Actualmente os Estados vêem-se confrontados com a criminalidade organizada, 

nacional e transnacional, cujos tentáculos, ofendem e perigam progressivamente a sua 

manutenção, quando perspectivadas como ordens jurídicas legitimamente instituídas10. 

Em face tal confrontação, é verdade que os Estados não se mantém na inércia, optam 

sim por estabelecer diversas medidas de reacção buscando nelas uma maior eficiência 

e eficácia no combate a tal forma de criminalidade. Tais medidas abrangem como acima 

se referiu, uma base mais ampla de intervenção do direito penal consubstanciada pela 

antecipação da tutela penal ou da extensão da responsabilidade às pessoas colectivas. 

De facto, tais acções responsivas dos Estados apesar de se revelarem um esforço muito 

visível no combate a tais formas de criminalidade, não raras vezes esbarram-se com 

uma criminalidade transnacional11 

É que como já destacou Cunha Rodrigues12, o crime já não é apenas cometido 

no seio das profissões, passou, ele em sí a ser cometido como profissão, passou a ser 

um negócio em sí mesmo. 

No entanto, no âmbito das reflexões sobre a criminalidade organizada, cumpre 

analisar se esta definição vigora e em que termos no ordenamento jurídico 

moçambicano. Compulsando o Código Penal em vigor13, o crime organizado ou a 

                                                 
8 Neste diapasão, ver BORGES, Francisco, Criminalidade organizada e cooperação judiciária em 
matéria penal na União Europeia: traços gerais, in: GOUVEIA, Jorge Bacelar (coordenação), 
Estudos de Direito e Segurança, Vol. II, Coimbra: Almedina, 2012, p. 1. 
9 SILVA SANCHÉZ, Idem, p. 223. 
10 BORGES, Francisco, Idem, p. 1. 
11 Assim: José de Sousa e Brito, “O inimigo no Direito Penal”, in Lusíada, Série II, n.º 4/5, 2007, 
pp. 79-85.   
12 RODRIGUES, José Narciso da Cunha, Os senhores do crime, RPCC 9, n.º 1, (Jan-
Mar.1999), p. 9. 
13 Código aprovado pelo Decreto de 16 de Dezembro de 1886, actualmente revogado pela Lei 
n.º 35/2014, de 31 de Dezembro. 
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criminalidade organizada14 não aparecem no catálogo ali presente. Como ponto de 

partida na busca do conceito de criminalidade organizada, e na ausência de uma 

definição legal ao nível do nosso Código Penal ou qualquer outra legislação 

extravagante, iniciamos pela abordagem de Figueiredo Dias15, quando nota o crime de 

associação criminosa como característica geral da criminalidade organizada. 

Com a mesma proximidade andou Cavaleiro de Ferreira16, nas suas reflexões 

sobre a matéria de associações criminosas, quando a caracterizou nos seguintes 

termos: 

a) Existência de uma pluralidade de indivívuos; 

b) Duração que não tem de ser a priori determinada, mas que tem de forçosamente 

existir para permitir a realização do fim criminoso pela associação; Só com esta 

componente se terá atingido o limiar mínimo de revelação de um ente autónomo, 

que supere um mero acordo ocasional de vontades; 

c) Um mínimo de estrutura organizatória, que sirva de substracto material à 

existência de algo de suporte aos simples agentes. Deste modo deverá requerer-

se uma certa estabilidade ou permanência das pessoas que compõem a 

organização; 

d) Existência de um processo, qualquer que seja ele de formação da vontade 

colectiva; 

e) Finalmente, um sentimento comum de ligação por parte dos membros da 

associação, a algo que, transcendendo-os, se apresenta como uma unidade 

diferente de qualquer das individualidades componentes da organização 

criminosa.  

Esta descrição encontra-se patente na nossa jurisprudência no aresto do processo 

n.º 1119/-A do Tribunal Supremo, que não progride nas suas decisões na busca ou 

assentamento de um conceito de crime ou criminalidade organizada. 

Noutro prisma, vem Jorge Godinho17 dar como característica da criminalidade 

organizada a actuação destes em termos permanentes, afoita por lucros, uma estrutura 

                                                 
14 Entendam-se ambas expressões como não sinónimas. 
15 DIAS, Jorge de Figueiredo, Anotação ao artigo 299.º do CP – Associação criminosa, in DIAS, 
Jorge de Figueiredo, (ORG), Comentário Conimbricense ao Código Penal – Parte Especial, tomo 
II, Coimbra Editora, 1999, § 1, p. 1156. 
16 FERREIRA, Manuel Cavaleiro, Associações Criminosas Formada para Delitos Fiscais, 
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 1998, II, p. 455. 
17 GODINHO, Jorge, Do crime de branqueamento de capitais: Introdução e Tipicidade, 
Almedina, Coimbra, 2001, p. 34. 
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lograda próxima às empresariais, com visão de mercado, presença de uma organização 

hierarquizada dos pólos de decisão, actuação através da divisão de tarefas, o 

secretismo da organização, códigos de conduta próprios, rituais próprios de ingresso e 

eventualmente uma actuação internacional. 

 

Continuando a receber contribuições na busca de um conceito de criminalidade 

organizada, há, necessariamente que ter em conta que, o quadro sócio-económico, 

cultural e jurídico de tempos de globalização, produzem uma criminalidade mutável, uma 

criminalidade que paulatinamente, se vai despreendendo dos modelos tradicionais e 

adopta novas formas de aparecimento no mundo18. 

A necessidade de compreender, do ponto de vista sócio-criminológico, o evento 

criminoso, o Mundo onde ele ocorre e os múltiplos factores endógenos e exógenos que 

lhe são causa e efeito, de conhecer a norma que o tipifica como tal e o regime jurídico-

processual que condiciona e limita a sua demonstração probatória e de 

saber/agir/intervir em tempo útil, utilizando com rigor eficácia e proporcionalidade, as 

técnicas e procedimentos adequados e grande premência19.  

Com efeito, e apesar de no direito nacional não se encontrar uma fórmula 

acabada para conceitualizar o crime organizado, naturalmente, que o percurso para 

lograr tal objectivo passa pela análise do crime de Associação para delinquir, previsto e 

punido pelo artigo 263.º do CP, segundo o qual: “Aqueles que fizerem parte de qualquer 

grupo, organização ou associação que se proponha ou cuja actividade seja dirigida à 

prática de crimes, será condenado na pena de prisão maior de dois a oito anos, salvo 

se forem autores do grupo ou associação, ou nele exercerem direcção ou comando, 

casos em que lhes será aplicada a pena de oito a doze anos de prisão maior”. 

Como se vê, à luz do ordenamento jurídico-penal vigente em Moçambique, não 

se encontra uma formulação legal de crime ou criminalidade organizada20. Aliás, a Lei 

n.º 14/2013, de 12 de Agosto, que regula a Prevenção e Combate ao Branqueamento 

de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, faz menção, na al. a) do n.º 1, do art 7, ao 

crime de associação criminosa, como um crime conexo ao branqueamento de capitais, 

ou seja, não faz referência sequer a organizações criminosas ou crime organizado. Já 

                                                 
18 No mesmo sentido vide BRAVO, Jorge dos Reis, Manual Sobre Corrupção, Criminalidade 
Organizada e Económica Financeira, Centro de Formação Jurídica e Judiciária, Matola, 
Maputo, 2010, p. 43. 
19 BRAZ, José, Investigação Criminal, A Organização, o Método e a Prova, Os Desafios da 
Nova Criminalidade, 3ª Edição, Almedina, Coimbra, 2013. 
20 Entenda-se conceitos não sinónimos, mas também não opostos, aliás, próximos. A busca 
por uma ou outra, permitiria em termos iniciáticos trilhar por um caminho de enquadramento 
conceptual. 
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no Código Penal aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 31 de Dezembro21, há, ainda que de 

forma tímida apenas uma referência à criminalidade organizada. Com efeito, resulta da 

al. e) do n.º 1, do art.º 103, que, estão vedadas as medidas ou penas alternativas à 

prisão quando se trate de agentes envolvidos na criminalidade organizada ou em 

associações criminosas. Deixa claro o legislador que não entende como sinónimas as 

expressões criminalidade organizada e associações criminosas22. 

Ora, se há um reconhecimento da existência da criminalidade organizada, e, 

aliás, nele se buscam consequências jurídicas para os agentes de determinados crimes, 

negando-lhes a aplicação de medidas ou penas alternativas à prisão, é líquido que se 

deve, mais do que nunca deixar claras as fronteiras deste conceito que tem o condão 

de limitar os direitos do agente através das medidas privativas de liberdade. 

Por isso seguimos de perto Costa Andrade23, que ao analisar a posição do 

Código de Processo Penal Português verificou que nele se estabelecia uma técnica de 

exemplos-padrão, onde o legislador já indiciava o caminho a seguir na interpretação do 

conceito. Situação diferente prevalece no ordenamento jurídico moçambicano, onde o 

percurso se acha completamente nebulado nesta matéria. Não temos, desta feita, uma 

abordagem legal ou um catálogo que permita legitimar o conceito de criminalidade 

organizada.  

De facto, a ausência de um âmbito legal de legitimação e enquadramento da 

criminalidade organizada, prejudica, fortemente, como acima se referenciou, a aplicação 

do regime de vedação das medidas ou penas alternativas à prisão. Por isso, deve 

seguir-se, na busca de uma conceituação de criminalidade organizada, as 

características consensualmente estabelecidas pela doutrina. Ou, nas palavras de 

Costa Andrade24, devem seguir-se “as marcas teleológicas, criminológicas e 

criminalísticas”. E em tais marcas, encontram-se invariavelmente as seguintes25: 

a) Complexidade criminalística e resistência à investigação: pelo número 

de agentes, pelo hermetismo e opacidade da organização; pela 

sofisticação, imaterialidade, mobilidade e invisibilidade de acções e 

                                                 
21 Cuja vigência está sujeita a vacatio legis de 180 dias pós publicação. 
22 Interpretação que parece ser inconsistente com a posição de DIAS, Jorge de Figueiredo, 
Anotação ao artigo 299.º do P – associação criminosa, §13 e §18, pp. 1160-1162. O autor refere 
que a rubrica que encima o preceito falar de associação criminosa e não associação de 
criminosos ou de malfeitores. Dela resulta o conjunto de elementos que terão de estar presentes 
na entidade capaz de integrar o tipo objectivo de ilícito. Quer com isto dizer que o crime de 
associação criminosa caracteriza-se num plano em que o seu elemento delineador funde-se com 
definição da Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional. 
23 ANDRADE, Manuel da Costa, Bruscamente no verão passado, a reforma do Código de 
Processo Penal, Observações críticas sobre uma Lei que podia e devia ter sido diferente, 
Coimbra Editora, 2009, p. 51. 
24 Idem, p. 52. 
25 Apresentação de CAIRES, João Gouveia, Op cit. p. 473. 
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procedimentos, não raro ocultos atrás de cortinas de tecnologia de difícil 

penetração e ultrapassagem; pelo desenho consensual e victimless do 

modus operandi; pelo carácter críptico e iniciático da linguagem e dos 

códigos de comunicação. b) Danosidade social: pela eminência dos bens 

jurídicos atingidos pelo carácter massivo do número de vítimas; pela 

profundidade dos abalos e rupturas no sistema social; pela violência das 

acções. c) Alarme social pela indignação e medos colectivos e pela perda 

de confiança na validade e eficácia das normas. 

 

Dando complemento ainda às características mais comuns, vale a visão de João Davin26 

como de seguida se apresenta,  

“O crime organizado possui uma textura diversa: tem carácter 

transnacional na medida em que não respeita as fronteiras de cada país 

e apresenta características assemelhadas em várias nações; detém 

imenso poder com base numa estratégia global e numa estrutura 

organizativa que lhe permite aproveitar as fraquezas estruturais do 

sistema penal; provoca danosidade social de alto vulto; tem grande força 

de expansão compreendendo uma gama de condutas infraccionais sem 

vítimas ou com vítimas difusas; dispõe de moderna tecnologia; apresenta 

um intrincado esquema de conexões com outros grupos delinquenciais e 

uma rede subterrânea de ligações com quadros oficiais da vida social, 

económica e política da comunidade; origina acto de extrema violência; 

urde mil disfarces e simulações e, em resumo, é capaz de inerciar ou 

fragilizar os poderes do próprio Estado”. 

A criminalidade organizada aparecerá como uma forma da actividade criminosa 

dotada de certo grau de racionalidade organizativa, com recurso a planos de e meios 

pessoais e materiais mais ou menos sofisticados com o objectivo de obtenção de lucros 

ilegítimos e com possíveis conexões a mais do que um ordenamento jurídico, 

recorrendo quando necessário à violência ou à ameaça. 

Paralelamente, no âmbito da caracterização da criminalidade organizada, 

adopta-se ainda um critério de acordo com o qual se estabelece uma ligação de tais 

actividades ilícitas com a tutela de bens jurídicos determinados. Significa isso que se 

considerará estar-se diante uma manifestação da criminalidade organizada quando se 

está diante de determinada tipologia criminal, cujo catálogo embora ausente no 

                                                 
26 DAVIN, João, Criminalidade Organizada Transnacional, A cooperação judiciária e policial na 
EU, 2ª Edição Revista e Aumentada, Almedina, Coimbra, 2007, p. 7. 
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ordenamento jurídico moçambicano, pode ser surpreendido na subsunção dos 

comportamentos criminais ao quadro teórico aplicável. 

Em termos globais, há uma tendência de se uniformizar a definição de crime 

organizado, partindo-se da Convenção das Nações Unidas sobre o Crime Organizado 

Transnacional, de 15 de Novembro de 2000 decorrida em Palermo, Itália. 

Nesta convenção, definiu-se na al. a) do art. 2, que “grupo criminoso organizado 

é um grupo estruturado e três ou mais pessoas, existindo durante um período de tempo 

e actuando concretamente com a finalidade de cometer um ou mais crimes graves ou 

infracções definidas na mesma convenção”. A al. b) do mesmo preceito define que 

“grupo estruturado se entenderá grupo não formado de maneira fortuita para a prática 

imediata de uma infracção e cujos membros não tenham necessariamente funções 

formalmente definidas, podendo não haver continuidade na sua composição, nem 

dispor de uma estrutura desenvolvida”. 

Por crimes graves entender-se-á, à luz da mesma convenção punível com uma 

pena privativa de liberdade superior a quatro anos. Há no entanto quem entenda que a 

gravidade dos crimes não seja critério bastante para definir criminalidade organizada, 

porquanto se julga a actividade criminal regular nos termos acima caracterizados ser 

mais determinante27. Por outro lado, sustenta-se que o que caracteriza intrinsecamente 

a criminalidade organizada é a actividade criminosa com as características acima 

identificadas. 

Com efeito, nota-se que o conceito de criminalidade organizada, não é estático28, 

é sujeito de muitas tentativas de construção, atendendo especialmente o local onde a 

mesma se vai materializar e se caracteriza por ter uma índole eventualmente mais de 

política criminal e sociológica e não mais concretizadora de um conceito material de 

crime. 

 Não obstante a pluralidade de tentativas de construção de uma definição de  

criminalidade organizada, nota-se com bastante evidência o esforço que, quer a doutrina 

quer alguns instrumentos legais – a Convenção – lograram fazer. Na verdade não se 

pode construir um quadro legal com meras lascas da expressão criminalidade 

organizada e daí buscar os seus efeitos jurídicos sem, no entanto curar de definir que 

realidade é essa29. Outrossim, o principio da tipicidade que verga o direito penal também 

                                                 
27 CAIRES, João Gouveia, Op cit. p. 475. 
28 Neste sentido: BORGES, Francisco, Criminalidade organizada e cooperação judiciária em 
matéria penal na União Europeia: traços gerais, in GOUVEIA, Jorge Bacelar, Estudos de direito 
e segurança, p. 3. Ver ainda, RODRIGUES, Anabela Miranda, “Criminalidade organizada – que 
política criminal?”, in idem, O Direito Penal Europeu Emergente, Coimbra: Coimbra Editora, 2008, 
pp. 172 e ss.  
29 Aqui também nota DAVIN, João, Op cit, pp. 54-55, que quer Brasil, Espanha ou Portugal não 
fizeram uma definição no plano substantivo de criminalidade organizada. Fixa ainda o mesmo 



Justiça, Criminalidade, Organizada, Investigação Prevenção E Punição 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

302 

 

não encontra conforto suficiente para que a expressão criminalidade organizada seja 

utilizada de forma indistinta, com sentidos e nuances variadas, sendo o motivo para 

cercear os direitos fundamentais dos cidadãos. Não pode com efeito ser uma definição 

livre, há que buscar uma consagração normativa que constitua o espartilho do intérprete 

e aplicador da lei quando se fala criminalidade organizada30. A criminalidade organizada 

apresenta-se como um conceito necessário para o auxílio da aplicação de determinadas 

medidas de natureza penal e processual penal, este último qual garantístico dos direitos 

do arguido. 

 

  iii) A cooperação judiciária e a investigação da criminalidade organizada 

a) A cooperação judiciária  

A criminalidade organizada, vem se desenvolvendo progressivamente, se 

profissionalizando e até ocorrendo com recurso a outsourcing. Este desenvolvimento 

inclui quer a escolha de novos locais para a sua actividade, bem como o 

estabelecimento de novos ponto fora do território onde se localiza o centro de 

actividades de tais organizações. Esta estratificação quer horizontal quer vertical, 

reflecte-se particularmente nas organizações criminosas detentoras dos instrumentos 

de controlo de mercados de estupefacientes, de armas, de corrupção, de desvio de 

fundos do estado, de lavagem de dinheiro, tráfico de órgãos e de seres humanos. 

De facto, pelas características supra anunciadas, este tipo de organizações não 

perde espaço, pelo contrário, palmilha os territórios “férteis” para o seu desenvolvimento 

com argúcia suficiente para aí se estabelecer e enraizar-se. Não interessa o território 

em que o faz, seja ele interno ou estrangeiro.  

O esforço sempre presente em assegurar que o comércio a nível das nações 

flua sem quaisquer tipos de entraves, de modo a dar maior dinamismo ao giro comercial, 

é também aproveitados para a prática de crimes por grupos que operam cada vez mais 

em mais de um país31. Sem tais acordos que permitem que as entidades judiciárias 

tenham uma comunicação flexível, fiável e profícua, tornar-se-ia mais difícil obter 

resultados palpáveis no combate à criminalidade organizada, pois esta forma de 

aparecimento do crime, vem, progressivamente se auto-reconstruindo na adopção de 

                                                 
autor que, esta opção é criticável no ponto de vista jurídico penal pelo facto de dificultar o seu 
conhecimento, enquadramento e combate. 
30 Aqui interessa ver as reflexões de BORGES, Francisco, Op cit, p. 2, notas 10 e ss. 
31 Veja-se os recentes casos de raptos de pessoas em Moçambique, onde há uma forte 
presença de criminosos de grupos com origem estrangeira, desde sul-africana, paquistanesa, 
zimbabueana etc.  
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modelos camaleónicos muitas vezes fundados num cross border permanente, deixando 

as autoridades muitas vezes com incertezas sobre a verdadeira origem do crime. 

 Diante de tal disseminação territorial interna e externa de tais formas de 

actividade criminosa, aos Estados, cabe tomar uma acção conjunta que lhes permita 

para além de ter informação, proceder a uma investigação correcta de modo a conseguir 

exercer o poder punitivo sobre as mesmas. O art.º 48 da da Lei n.º 14/2013, de 12 de 

Agosto, que regula a Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e 

Financiamento ao Terrorismo estabelece um princípio de necessidade de cooperação 

internacional no âmbito da sua aplicação. É neste contexto que ao nível da África Austral 

se atenta à existência da SARPCO32. Encontramos também o Acordo de Cooperação e 

Assistência Mútua no Campo de Combate ao Crime33. Moçambique está vinculado a 

instrumentos internacionais, sendo de destacar a Convenção Internacional Contra a 

Criminalidade Organizada e Transnacional34. Estes instrumentos permitem que se 

desenvolva de forma adequada uma cooperação policial e judiciária entre os Estados, 

visto que esta criminalidade deu um salto qualitativo no decorrer do séc. XX, afrontando 

e, por vezes, procurando destruir os alicerces do Estado de direito democrático.35 Trata-

se de organizações que descobriram de forma assaz que a utilização de diversos 

showrooms no decurso dos processos criminais, lhes permite actuar em mercados 

atraentes do ponto de vista económico e, ainda assim, dificultar a acção das autoridades 

policiais. 

 Com efeito, este instrumentos, em particular o constitutivo da SARPCO, vem 

fundamentalmente estabelecer os seguintes objectivos: 

- Promover, reforçar e perpetuar a cooperação e fomentar estratégias 

conjuntas para a gestão de todas as formas de criminalidade 

transfronteiriça e crimes conexos com implicações regionais; 

- Elaborar e divulgar informações relevantes sobre actividades 

criminosas que venham a ser necessárias para ajudar os Estados 

membros a conter a criminalidade na Região; 

                                                 
32 A SARPCO (Souther African Regional Police Cooperation Organization) é a organização que 
Moçambique pertence e visa a cooperação judiciária internacional ao nível da África Austral. 
33 Assinado a 01 de Outubro de 1997, em Harare, Zimbábuè e ratificado através da Resolução 
nº31/99, de 01 de Novembro, do Conselho de Ministros e publicado no BR nº 43, I Série, de 01 
de Novembro de 1999. 
34 Aprovada em Palermo, Itália, a 15 de Dezembro de 2000, ratificada pelo Conselho de Ministros 
através da Resolução nº 86/2002 de 11 de Dezembro. 
35 Assim, DAVIN, João, Op cit. p. 58. Que cita o exemplo das facções criminosas existentes no 
Brasil (o Primeiro Comando da Capital – PCC e o Comando Vermelho), que exibindo efectiva 
musculatura bélica, chegaram a condicionar o modus vivendus da população residente nos 
estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Encontramos ainda, no caso africano as anunciadas 
ligações com o narcotráfico das elites militares da Guiné-Bissau que muito contribuem para a 
instabilidade das populações naquele Estado.  
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- Assegurar o funcionamento e gestão efectivos de cadastros e a 

monitorização efectiva da criminalidade transfronteiriça, aproveitando 

cabalmente todas as facilidades relevantes disponíveis através da 

Interpol; 

- Formular políticas e estratégias regionais sistemáticas de treinamento 

policial, tendo em conta as necessidades e os requisitos de desempenho 

dos serviços/forças de polícia regionais; 

- Executar os actos e estratégias apropriados para efeitos de promoção 

da cooperação e colaboração no domínio da polícia, conforme ditarem 

as circunstâncias regionais; 

- Fazer recomendações relevantes aos governos dos Estados Membros 

em relação a questões que afectem a realização de um policiamento 

efectivo na Região. 

 Como se nota, este acordo é deveras importante no controlo da criminalidade 

organizada, que exactamente se caracterizam pela possibilidade real de 

frequentemente serem utilizadas fronteiras de vários países no intuito às vezes de dar 

continuidade da actividade criminosa, ou noutra dimensão, procurar ocultar-se da 

perseguição criminal que porventura ocorra nalgum Estado36. Ademais, os grupos ou 

organizações criminosas tem também uma natureza tentacular, replicando-se por 

diversas áreas de interesse, ou criando parcerias com outras organizações criminosas 

de natureza complementar ou similar37. 

 

b) A investigação da criminalidade organizada 

As organizações criminosas tem por regra à sua disposição recursos e 

capacidade económica-financeira de alto gabarito que resultam principalmente das 

acções de lavagem de dinheiro, tornando tais bens com uma aparência legal adquirindo 

capacidade de influenciar sectores de actividade e até mesmo o Estado, através de suas 

contribuições pela tributação dos lucros da lavagem de dinheiro. Por isso, no campo da 

investigação urge o estabelecimento de um conjunto de medidas que não se mostrem 

ineficazes ou totalmente distantes da realidade na busca de um efectivo rastreio pari 

passu da actividade criminosa, de modo a assegurar material probatório bastante para 

sua efectiva dissolução. 

                                                 
36 Como enfatizou MOTA, José Luís Lopes da, “a criminalidade de hoje não tem fronteiras. Esta 
é a grande questão o grande desafio que se põe ao Estado. Nenhum Estado sozinho, nenhum 
Procurador sozinho, nenhuma polícia sozinha está em condições de investigar seja o que for. A 
dispersão da acção criminosa (no tempo e no lugar) ultrapassando muitas vezes, as fronteiras 
exige como resposta a cooperação judiciária entre os estados.”, apud, DAVIN, João, Op cit. p. 7. 
37 BRAVO, idem… p 45. 
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Neste âmbito, Moçambique conta, fundamentalmente com a Polícia da 

República de Moçambique – PRM e a Polícia de Investigação Criminal, e o Ministério 

Público, como órgãos com competências para investigar a criminalidade. No entanto o 

primeiro ponto de confronto da criminalidade organizada, no caso moçambicano é a 

ausência de um instrumento legal que reforce as medidas destas autoridades supra 

referidas. A presença do conceito de criminalidade organizada permite que a actividade 

das autoridades judiciárias seja realizada num campo de forças, onde se acresce a 

musculatura de tais entidades, justificando-se pela busca de maior eficácia38. Aliás, é 

este um dos motivos da aprovação pelo legislador português de um regime como o da 

Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro. 

Quer com isto afirmar-se que, na ausência de um instrumento que torna mais 

robustos os poderes das entidades judiciárias, o que vai suceder é que estas poderão 

exercer as suas competências à mesma medida que o fariam no caso de uma 

criminalidade “normal”. Com isto, ficam a perder, quer as autoridades em referência, 

quer o ordenamento jurídico que fica enfraquecido no combate a um tipo de 

criminalidade que constantemente se vai reforçando a todos os níveis, até o ponto de 

paralisar a mão que lhe deve punir através de actos de corrupção39, que, podem entre 

outras, atingir o próprio legislador. 

Em conformidade com a Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de 

Capitais e Financiamento ao Terrorrismo, constata-se um mecanismo de intervenção 

das autoridades judiciárias que permite infligir um golpe nevrálgico às organizações 

criminosas, ao se admitir a possibilidade de apreensão e confisco de bens ou direitos. 

Esta possibilidade, pode ocorrer como medida provisória, para evitar que ao longo das 

investigações, possam ser destruídos ou descaminhados atais activos, prejudicando 

assim, a finalidade das investigações40. 

À excepção do regime referido na Lei de Prevenção e Combate ao 

Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorrismo, constata-se por isso, uma 

enorme fraqueza do ordenamento jurídico moçambicano no combate à criminalidade 

organizada, por ausência de ferramentas fortes de apoio à investigação. Pelas 

características próprias de tal tipo de criminalidade, seriam fundamentais acções de 

investigação que superassem o regime comum do processo penal, atendendo a 

situações como recompensa de agentes arrependidos que façam denúncias que 

permitam o desmembramento de tais organizações41, a protecção especial das 

                                                 
38 CAIRES, João Gouveia, Op cit. 456. 
39 DAVIN, João, Op cit, p. 7. 
40 Ver artigos 37 e ss.  
41 BRAZ, José, Op cit, p. 331, lembra este autor que, “O Estado italiano introduziu, a partir dos 
anos 70, no seu ordenamento jurídico, normas de direito premial que permitiram aumentar nas 
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testemunhas, acções encobertas, agentes infiltrados, entre outras. Entretanto, somente 

se vislumbra presente um regime de protecção de testemunhas, cujo regime foi 

aprovado pela Lei n.º 15/2012, de 14 de Agosto, estando as restantes situações órfãs 

de regulamentação jurídica e por isso prejudicando a legalidade das mesmas se 

porventura ocorram.  

 

iv) As formas de prevenção sistémicas da criminalidade organizada 

As organizações criminosas têm também uma alta capacidade de mutação pois 

são alérgicas às autoridades repressivas. Nota-se no entanto que estas organizações 

tem sempre um core business no qual se especializam, que serão os ditos ilícitos graves 

acima referenciados, bem como o contrabando de tabaco, que muitas vezes se torna 

conexo com o tráfico de estupefacientes, tráfico de pessoas com exploração sexual de 

mulheres, de menores, lenocínio, proxenetismo, extorsão. E todas elas são ligadas à 

lavagem de dinheiro, corrupção e evasão fiscal. 

O objectivo de constituição de organizações criminosas é a obtenção de 

elevadas somas de dinheiro através do cometimento de crimes graves, em regra 

puníveis com penas de prisão maior seguindo a formulação da Convenção das Nações 

Unidas sobre o Crime Organizado Transnacional.  

A obtenção de tais elevadas somas de dinheiro determina o surgimento no tecido 

económico de um grupo de pessoas que deixa o anonimato e passa a ser referenciado 

como proprietário e possuidor de inúmeros bens correspondentes a uma actividade 

económico-financeira bastante fluída, sendo que nada ou pouco se sabe da origem de 

tais fundos. Essa é a razão de se adoptar a metodologia de lavagem de dinheiro, pois, 

é através desse mecanismo de dissimulação da origem dos bens que se inserem os 

proveitos da actividade ilícita no circuito económico. Há portanto, um grande fluxo 

de meios económico-financeiros que ficam à disposição dos grupos criminosos e que 

resulta na dificuldade de os mesmos ocultarem o seu desenvolvimento, daí que passam 

a adquirir bens de uso pessoal de luxo, tais como imóveis, jóias, viaturas, pinturas com 

que se apresentam na sociedade. Esta ostentação será uma, senão a principal 

manifestação desta criminalidade organizada.  

 

c) Como então prevenir a incursão tentacular do crime organizado 

Para qualquer tipo legal de crime, singularmente considerado, será inusitado 

pensar numa prevenção efectiva, no sentido de concluir-se pela sua não prática. Há sim 

                                                 
décadas seguintes a capacidade de resposta do poder judicial na luta contra o crime organizado, 
designadamente contra a Máfia” 
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que reflectir em teoria político-criminal no estabelecimento de medidas eventualmente 

mais dissuasoras da prática criminal. 

Como se disse, o objectivo da criminalidade organizada, particularmente a 

económico-financeira, é fundamentalmente a obtenção de elevadas quantias de 

dinheiro ou bens equivalentes. Tais ganhos são amiudadas vezes remetidos a um 

processo de branqueamento de capitais, que, por essa via, os transforma em “lícitos”. 

Então, se tais dinheiros pudessem ser retirado pelos órgãos judiciários, viria à tona à 

máxima: “crime não compensa” pois, nessa altura aos criminosos não interessava 

pautar por uma via insegura, que invariavelmente conduziria à indisponibilidade dos 

activos resultantes das acções criminosas. Na verdade a criminalidade organizada 

tende a ser uma das formas mais seguras de actividade criminosa, visto que a sua 

natureza tentacular protege toda a actividade da acção repressiva do Estado. Nesta 

esteira, a dissimulação é feita principalmente através de transações imobiliárias e 

injecção de fundos no sistema financeiro. Razão pela qual através da Lei n.º 7/2002, de 

5 de Fevereiro, foram estabelecidos meios de prevenção e repressão da utilização do 

sistema financeiro para prática de actos de branqueamento de capitais, bens, produtos 

ou direitos provenientes de actividades criminosas42.  

Esta lei estabelece três aspectos fundamentais: 

a) Tipificação das actividades criminais (art. 4) - indicando quais as actividades que 

potencialmente poderão gerar os tais fundos ou bens que são: furto, roubo, burla, 

fabrico importação e exportação ou comércio de armas e explosivos, terrorismo, 

extorsão, corrupção, peculato, contrabando e descaminho de direitos. 

b) Perda dos bens a favor do Estado (art. 5, 6, 7 e 8) – Estabelecendo que serão 

perdidos a favor do Estado os objectos e valores que tenham servido ou estavam 

destinados a ser usados na prática de algumas das infracções previstas na Lei 

n.º 7/2002, de 5 de Fevereiro. 

c) Deveres de diligência, recusa de operações e comunicação obrigatória ao MºPº 

(arts. 10ss) – as autoridades visadas pela lei n.º 7/2002 (instituições de crédito, 

sociedades financeiras, seguradoras, casinos, sociedades leasing, fundos de 

pensões, bolsas de valores, casas de mútuo, casas de câmbio, serviços de 

emissão e gestão de meios de pagamento, sociedades de gestão individual ou 

colectiva de patrimónios, sedeadas em Moçambique), devem proceder sempre 

com a diligência necessária de modo o obter uma identificação completa dos 

                                                 
42 Uma análise muito próxima pode ser vista em CANAS, Vitalino, O Crime de Branqueamento: 
Regime de Prevenção e de Repressão, Almedina, Coimbra, 2004, p. 180 e ss. 
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seus clientes, de modo que as operações por estes realizadas sejam 

reconhecidas como legítimas, legais e normais. E o incumprimento de tais 

obrigações permite a repressão das mesmas entidades, bem como a 

responsabilidade criminal dos seus empregados. 

  Aqui bastará notar também um papel fundamental das autoridades de 

supervisão ou fiscalização das entidades financeiras. De acordo com o art.º 20 da Lei 

n.º 7/2002, de 5 de Fevereiro, cabe um dever especial da autoridade de supervisão. As 

autoridades ai referidas exercem quer uma supervisão, quer uma fiscalização das 

actividades de tais entidades. Neste sentido as actividades de supervisão, incluirão 

competências de natureza inspectiva, com poderes regulamentares sobre as entidades 

financeiras. Ainda, as referidas entidades de supervisão adicionalmente aos poderes 

referidos, cumprem uma função de fiscalização do cumprimento dos deveres de 

prevenção e de repressão do branqueamento de capitais43. Estas autoridades, tem 

entretanto, um dever fundamental que é o de manter informadas as autoridades 

competentes, designadamente, o Ministério Público, sempre que no âmbito das suas 

actividades de inspecção ou fora delas tenha conhecimento de factos que indiciam 

suficientemente o cometimento da prática de quaisquer crimes previstos na Lei n.º 

7/2002, de 5 de Fevereiro. Trata-se portanto, de um dever de colaboração que visa a 

assistência no âmbito do processo penal.  

 Este conjunto de deveres estabelecidos quer para as entidades financeiras, quer 

para as entidades encarregues de exercer a supervisão daquelas, estabelece-se como 

um importante marco, mais de âmbito de prevenção geral44.  

Atendendo à capacidade de meios detida por estas organizações, aliado ao 

advento das telecomunicações e internet, a apreensão de bens, a quebra do segredo 

bancário para alimentar as investigações bem como a utilização de escutas telefónicas 

afiguram-se pertinentes. Como dissemos, não deve ser feita uma análise de um dia, 

mas sim um estudo pormenorizado e interpretação uma interpretação rigorosa e 

conscienciosa das variações do património da organização criminosa. Por isso, o 

combate ao crime organizado carece de meios humanos e materiais de elevada 

qualidade. Requer agentes que tenham formação académica específica e que tenham 

habilidades especiais. Requer magistrados, quer do judiciário, quer do ministério 

público, com formação profunda na matéria, pois só assim é que se poderá acusar e 

                                                 
43 CANAS, Vitalino, Op cit, p. 186. 
44 SILVA, Germano Marques da, Direito Penal, Parte Geral – Questões Fundamentais da 
Teoria Geral do Crime, 2a Edição, Coimbra Editora, Coimbra, p. 59 e ss.  
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julgar com real ciência dos factos e seus respectivos contornos45. Ademais 

considerando os conhecimentos especializados que certas pessoas ou entidades 

tenham sobre determinadas temas, não deve haver o receio de optar pelo outsourcing 

para melhorar a qualidade da informação probatória de formação do corpo de delito. 

Como se constata, ainda que não haja um remédio plenamente eficaz de 

natureza preventiva, acham-se consagrados meios no nosso sistema jurídico-penal que 

permite um rastreio de potenciais agentes dos crime organizado e por aí andar-se-lhes 

no encalço. Note-se ainda, reiteradamente, que não ocorre nenhuma tutela específica 

da criminalidade organizada, sendo este regime aplicável, quer ainda se trate de outro 

tipo de criminalidade.  

O crime organizado como já dissemos, tem uma natureza tentacular e 

camaleónica, o que significa que ele reveste várias formas, bem como está associado 

a vários segmentos do Estado, desde as autoridades judiciárias, o poder legislativo, 

executivo, inclusive o poder político. Neste contexto, a investigação jamais será uma 

empresa fácil. Em sequência, a prevenção deverá ser reforçada pelo campo de forças 

a ser construído no lado das disponibilidades financeiras, flagelando todo o processo de 

branqueamento de modo que tal fragilidade impeça o refinanciamento de outros crimes 

conexos, como a corrupção que iriam paralisar a actividade das actividades de 

investigação e prevenção. 

 

v) A punição da criminalidade organizada 

Como acima foi referido, o ordenamento jurídico moçambicano não estabelece 

nenhum regime jurídico específico respeitante à criminalidade organizada. De facto, 

como constatou Hassemer46, “a criminalidade organizada não é apenas uma 

organização internacional, mas é em última análise, a corrupção do legislador, da 

magistratura, do Ministério Público, da polícia, ou seja, a paralisação estatal no combate 

à criminalidade (…)”.  A presença de um regime jurídico explícito da criminalidade 

organizada permite a adopção de um regime sancionatório próprio, com características 

e musculatura adequados para a natureza da realidade a que se dirige. A proposta do 

novo Código Penal moçambicano insere no campo da punição uma impossibilidade de 

se aplicarem medidas ou penas alternativas à prisão, em conformidade com o disposto 

103, n.º 1, al. e). Essa solução, com as dificuldades resultantes de uma pretensa ofensa 

ao princípio da tipicidade, parece-nos pois, interessante, na variante preventiva pois o 

efeito dissuasor será marcante. 

                                                 
45 No domínio da investigação ver ainda BRAZ, José, Ob Cit.   
46 HASSEMER, Winfried e CONDE, Francisco Muñoz, Introduccioón a la criminologia, Ed. 
Tirant Lo Blanch, Valência, p. 74. 
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Outro aspecto que releva no âmbito da punição da criminalidade organizada é 

respeitante à responsabilidade criminal das pessoas colectivas. Trata-se de um desvio 

à regra geral de individualização das penas – societas delinquere non potest. A 

responsabilidade criminal das pessoas colectivas é pacificamente considerado um dos 

instrumentos mais eficazes na luta contra determinadas tipologias de crime 

organizado47. Trata-se de uma área de criminalidade muito específica, a 

responsabilidade criminal das pessoas colectivas e equiparadas, cuja punição terá 

como pano de fundo a dissolução, como resulta da disposição do art.º 70 do novo 

Código Penal, para vigorar num futuro próximo. 

De resto e a par da proximidade do regime do crime de associação criminosa48, 

constata-se que valem ainda algumas da premissas ali inseridas. Nota-se neste preceito 

aquilo que José Braz designa por direito premial49. De acordo com o disposto no § 3.º 

do artigo 269 do CP, que premeia aos delatores de tais organizações criminosas, 

quando dispõe que … “se qualquer dos agentes … voluntariamente desistir de participar 

no grupo, organização ou associação, revelar a sua existência às autoridades, afastar 

ou fizer diminuir o perigo por ela causado, ou por qualquer forma auxiliar concretamente 

na identificação ou captura dos responsáveis, poderá o tribunal atenuar-lhes 

extraordinariamente a pena ou isentá-los da mesma”. Esta referência normativa permite 

quando utilizada de forma apropriada colher dos integrantes destas organizações 

criminosas contribuições significativas para o seu desmantelamento, bem como o 

conhecimento do seu modus operandi e respectiva situação tentacular, de modo que 

quando se tome a decisão de a desmantelar, se conheçam os prováveis meios para 

onde ser iria encobrir a actividade bem como os recursos utilizados para tal. E, como 

prémio, a punição deste agente será mais branda ou em caso disso, não lhe será 

aplicada qualquer pena. O mesmo autor50 refere que  direito premial já está em franco 

desenvolvimento nos Estados Unidos da América, bem como no Brasil, onde existe um 

estatuto do arrependido bem como ao criminoso que confessa e indica os seus parceiros 

beneficia de um estatuto especial no processo. É a chamada delação premiada. O 

direito premial pode ainda ser classificado nas seguintes perspectivas: 

a) Direito premial e reconhecimento da colaboração processual; 

b) Protecção de testemunhas e de outros intervenientes processuais; 

                                                 
47 BRAZ, José, Op cit. p. 313. 
48 Ver as notas de DIAS, Jorge de Figueiredo, Anotação ao artigo 299.º do CP – Associação 
criminosa, in DIAS, Jorge de Figueiredo, (ORG), Comentário Conimbricense ao Código Penal – 
Parte Especial, tomo II, Coimbra Editora, 1999, § 1, p. 1156. 
49 BRAZ, José, Op cit, p. 328.  
50 Idem, p. 328. 
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c) Acções encobertas; e  

d) Entregas controladas. 

É importante notar que este direito premial51 visa não só conferir um estatuto 

especial aos criminoso, mas também dar acolhimento e segurança àqueles que 

proficuamente colaborem para a descoberta da verdade, quer pela via da denúncia 

(premiada), bem como através do estabelecimento de outras vantagens adequadas 

para as finalidades da lei criminal. De facto, caberá neste sentido ao direito premial uma 

função pertinente de valorização e de garantia daqueles que positivamente colaborem 

para a realização da justiça criminal focada para a criminalidade organizada e não só.  

                                                 
51 Vejamos o que, já há séculos passados (1853) Ihering escreveu a propósito do direito premial: 
“Um dia os juristas irão ocupar-se do direito premial dentro do direito, isto é, fora da mera 
faculdade e do arbítrio. Delimitando-o com regras precisas, nem tanto no interesse do aspirante 
do prémio, mas sobretudo no interesse superior da colectividade” Rudolf Von Ihering (1818 - 
1892), apud, BRAZ, José, Op cit. p. 329. 
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CAPÍTULO XXI 

 

DA CONVENIÊNCIA DA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ALIENAÇÃO 

PARENTAL – UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE BRASIL E PORTUGAL 

 

Maria Emília Miranda de Oliveira Queiroz1 

William Victor Costa Sougey2 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA: A ALIENAÇÃO PARENTAL COMO 

FENÔMENO  DA FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA 

 

Antes de adentrarmos à questão problematizadora do nosso estudo: 

possibilidade de criminalização da conduta de alienação parental, cabe-nos localizar o 

leitor na temática abordada. Assim, como o fenômeno pesquisado tem como cenário o 

ambiente familiar, trabalharemos inicialmente com essa interface através de um estudo 

histórico. 

 

1.1 CRISE E ESTRUTURA FAMILIAR 

 

Segundo o constitucionalista brasileiro e Ministro do Supremo Tribunal Federal, 

Luís Roberto Barroso (BARROSO, 2010. p. 63), 

 

A vida humana tem início e se desenvolve em sua primeira fase 
dentro de um espaço estritamente privado (...) Saindo de dentro 
de si, o homem conserva, ainda, um domínio reservado, o da 
sua privacidade ou vida privada, ali se estabelecem as relações 
de família (e outras de afeto e amizade) protegidas do mundo 
exterior pelo lar, pela casa, pelo domicílio. 

  

                                                 
1 Mestre e Especialista em Direito. Coordenadora de Operações Acadêmicas dos cursos 
de Direito e Psicologia da Faculdade Boa Viagem/De Vry. Vice presidente da Associação 
Brasileira Criança Feliz em Pernambuco. Advogada militante na área de família. Professora da 
pós-graduação em Direito da Escola Superior de Advocacia. Membro do grupo Direito e 
Linguagem (CNPQ). Líder do projeto de iniciação científica: Alienação Parental – Visão 
Interdisciplinar de um Fenômeno da Família Contemporânea, custeado pelo PICT FBV DeVry. 
mqueiroz3@fbv.edu.br 
2 Graduando em Direito pela Faculdade Boa Viagem/De Vry. Graduando em Ciências 
Sociais pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Pesquisador no projeto projeto de 
iniciação científica: Alienação Parental – Visão Interdisciplinar de um Fenômeno da Família 
Contemporânea, custeado pelo PICT FBV DeVry. 
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 Não só entre juristas, mas principalmente entre antropólogos, filósofos e 

sociólogos é reconhecido que a família é uma estrutura social fundamental, pois é nela 

que se moldam privadamente os status públicos dos seus membros, processo propulsor 

da formação de modelos e até paradigmas, como o patriarcal. 

 Trabalhando essa dicotomia entre público e privado, passando pelas famílias, 

Nelson Saldanha (SALDANHA, 2005. p. 20) esclarece oportunamente que: 

 

Amor e ódio se situam como formas de estar diante do próximo 
e as armas sempre se classificaram conforme seu alcance em 
termos de espaço. Os laços de parentescos, tão caros a certos 
antropólogos como estruturas reveladoras, compreendem-se 
como linhas que interligam pessoas e grupos, 
aproximando/afastando, como que em termos de espaço.  

 

Hannah Arendt ressalta que desde a antiguidade clássica o papel de 

dominação do homem em família, seguindo o paradigma patriarcal, definia seu status 

social (ARENDT, 1993. p. 40). Assim, seguindo pela Idade Média, agora em Jurgen 

Habermas (HABERMAS, 1994. p.17), que também se dedicou a estudar a dicotomia 

entre público e privado, temos que “certamente também aqui a organização econômica 

do trabalho social faz da casa do senhor o centro de todas as relações de dominação.” 

De fato, a inferioridade da mulher era tal que havia legislação que determinava: “O 

marido pode bater na mulher e cortá-la de alto a baixo e aquecer os pés no seu sangue, 

desde que a torne a coser e ela sobreviva.” (in GILISSEN, p. 604) 

É no seio da família burguesa que temos a publicização do lar, devido ao ágil 

desenvolvimento do capitalismo, associado à fixação de um Estado Constitucional 

burguês (THOMPSON, 2007. p. 144). Mas, perdura o modelo patriarcal, baseado na 

inferioridade da mulher. 

Só no período das grandes guerras temos a emancipação forçada das 

mulheres que são jogadas no mercado de trabalho pela necessidade de suprirem a 

ausência dos outrora chefes de família que estavam em batalha ou que tinham 

retornado incapacitados (VICENT, 2009). 

A família contemporânea é marcada, principalmente no ocidente, por uma 

mobilidade e uma incerteza que levaram alguns sociólogos a não acreditar ser possível 

a definição exata do termo, a exemplo de L. Roussel (apud ARNAUD, 1999. p. 338). 

Inclusive, sobre isso, se pronunciou André-Jean Arnaud (ARAUD, 1999. p. 338), no 

sentido de que: “Segundo numerosos sociólogos, a diversidade de formas de 

organização da vida privada para os adultos e os filhos – celibato, concubinato, 

casamento, família monoparental, família recomposta – é o sinal da multiplicidade dos 

modelos familiares.” 
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É essa afirmação reflete bem a realidade brasileira de hoje. O caminho que foi 

aberto pela Constituição Federal de 1988 e trilhado timidamente pelo Código Civil de 

2002, foi concretizado formalmente pela Lei 11340/2006 – Lei Maria da Penha, como 

trataremos especificamente mais adiante. 

Assim, juridicamente há no Brasil hoje a previsão de várias modalidades de 

família, saído da definição restrita ao casamento, das Constituições anteriores. A própria 

Carta Magna de 1988 ampliou as possibilidades de família para além do casamento, 

explicitamente com o reconhecimento da união estável e da família monoparental – 

qualquer dos pais e seus descendentes, além de, como ressalta Maria Berenice Dias 

(DIAS, 2010. p. 61), a Constituição esgarçou o conceito de família e previu no seu art. 

226, § 4º a inserção de mais modalidades familiares. 

 O critério atual para a aferição da categoria família é estabelecido pelo artigo 

5º, II, da Lei 11340/2006, Lei Maria da Penha, qual seja, o volitivo. Isso porque o 

dispositivo considera como família a “comunidade formada por indivíduos que são ou 

se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade 

expressa”. 

Portugal também assumiu o papel de permissibilidade aos diversos tipos de 

família, tendo, inclusive, feito vanguarda ao Brasil na aprovação do casamento 

homoafetivo, que entrou no sistema jurídico português com “pé direito”, através de lei 

trabalhada pela sociedade e arquitetada pelo Legislativo, apesar do país estar 

medianamente posicionado na matéria, não tendo a postura explícita da Espanha, mas 

sendo mais libertário que outros países europeus (ALMEIDA, 2012). 

Assim, houve nítida evolução jurídica na forma da família tanto brasileira como 

portuguesa, pelo divórcio, união estável, casamento de pessoas do mesmo sexo etc. É 

o público legitimando o privado!  

 

 1.2 DO FENÔMENO DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

Diante da falência da hegemonia do patriarcado pela legitimação de novas 

formas de família e principalmente pelo marco da possibilidade de dissolução do 

casamento, vemos surgir naturalmente as disputas não só pelos bens do casal, mas 

pela guarda dos filhos comuns. 

Se seguíssemos o determinismo do cada vez mais antigo paradigma, as 

crianças ficariam automaticamente com a mãe e o pai entraria com o provimento do 

sustento. Mas, em nossa contemporaneidade, com a emancipação feminina, temos de 

um lado o fato de que muitas vezes as mulheres são as provedoras do lar, são 
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intelectualmente superiores aos seus parceiros no mercado (VICENT, 2009) e de outro 

lado, a obrigação de carinho do pai para com os filhos, havendo, inclusive, no Brasil 

julgados que condenam os genitores ao pagamento de indenizações altas pelo 

abandono afetivo da prole (DIAS, 2006). 

Diante de tantas situações até outrora inimagináveis no seio familiar, pode surgir 

no momento da disputa de guarda e divisão de bens um conflito sui generis, que foi 

identificado inicialmente por um psiquiatra forense norte americano, Richard Gardner 

(GARDNER, 1999) como Síndrome da Alienação Parental, que  é uma forma específica 

de alienação parental, onde existe uma programação feita pelo alienante para que a 

criança/adolescente tenha sentimentos negativos para com o alienado. Por de ainda 

não possuir um Código Internacional de Doenças (CID) específico, essa síndrome, que 

muitas vezes é chamada apenas de Alienação Parental, principalmente nos tribunais.  

Dada a incidência desse fenômeno na família contemporânea, os legisladores 

e as sociedades sentiram a necessidade da criação de uma normas que coibissem tal 

prática.  

No Brasil, por exemplo, dia 26 de agosto de 2010, foi editada a Lei nº 12.318, 

que conceituou em seu artigo segundo a alienação parental da seguinte maneira:  

 

Considera-se ato de alienação parental a interferência na 
formação psicológica da criança ou do adolescente promovida 
ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que 
tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda 
ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao 
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.  

 

Indo além dessa interpretação editada pelo legislador, estende-se o conceito 

para não somente a repulsa a genitor, mas para com os avós, irmãos, tios, ou todo 

aquele que de alguma forma participa e é importante socioafetivamente para a criança 

na esfera familiar. 

Na legislação portuguesa o tema é tratado pela Lei nº 61/2008, chamada Lei 

do divórcio, que dá providências sobre as responsabilidades parentais, bem como 

alterou o Código Penal Português em seu art. 239, onde a conduta do agente alienante 

é coibida com pena de prisão de até dois anos, como se vê: 

Art 7º Lei 61/2008. Altera o dispositivo 249 do código Penal: 
c) De um modo repetido e injustificado, não cumprir o regime 
estabelecido para a convivência do menor na regulação do exercício 
das responsabilidades parentais, ao recusar, atrasar ou dificultar 
significativamente a sua entrega ou acolhimento; é punido com pena 
de prisão até dois anos ou com pena de multa até 240 dias. 
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Como vimos, por imposição cultural, muitas vezes, ou quase todas elas, cabia 

à mãe a guarda dos filhos. Na divisão familiar, anterior à separação, a mãe detinha a 

responsabilidade da criação e o pai tinha como principal tarefa apenas trazer para casa 

o sustento da família.  

Nesse sentido, temos em Azevedo e Guerra que à mulher cabe o poder sobre 

os filhos, não como relação de troca e apoio, mas como mecanismo de compensatório 

com o companheiro, que lhe domina, de dominação dos filhos (apud CALÇADA, 2014, 

p. 13).  

Então prevalecia a ideia que na ruptura conjugal a guarda dos filhos deveria 

ficar com a mãe e ao pai cabia a responsabilidade de manter o sustento com ajudas 

pecuniárias, com direito a algumas visitas regradas pela mãe. Essa situação foi 

mudando paulatinamente, tendo como marco a isonomia de gênero implementada pela 

Constituição Federal de 1988, onde o homem deixa de ser o cabeça do casal, a parte 

do conjunto que fica mais distante dos filhos para cumprir seu papel de provedor, fora 

de casa. Nesse interim, o pai percebeu a importância da manutenção parental para com 

o filho e do quanto é importante sua presença na vida do mesmo. A guarda 

compartilhada é uma prova dessa mudança. 

Nas palavras de Maria Berenice Dias (DIAS,2008): 

 

A evolução dos costumes, que levou a mulher para fora do lar, 
convocou o homem a participar das tarefas domésticas e a 
assumir o cuidado com a prole. Assim, quando da separação, o 
pai passou a reivindicar a guarda da prole, o estabelecimento da 
guarda conjunta, a flexibilização de horários e a intensificação 
das visitas. 

 

Na atual realidade ocidental, com a multiplicidade de formas de família, essa 

diferenciação de gênero, fundada no binômio macho/fêmea tem sua influência 

ponderada, se pensarmos numa família homoafetiva, por exemplo, esses papéis não 

são necessariamente desempenhados. 

Seja qual for a modalidade de estrutura do casal, e ainda que consideremos 

como John Gilissen (GILISSEN, 1995. p. 600), que “o princípio da igualdade absoluta 

do homem e da mulher é hoje universalmente admitido”, quando do desfazimento de 

uma relação amorosa que põe fim aquele modelo de dinâmica familiar que antes se 

vivenciava, quando um dos lados sai ferido da separação, um dos genitores, ou ambos, 

movidos pelo ódio ou por outros sentimentos, acabam usando o filho como arma à 

vingança, alienando-o maliciosamente com a implantação de falsas memórias. O 

objetivo desse ato é desmoralizar e tentar afastar o filho do outro genitor. Com falsas 
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memórias, o filho não consegue mais distinguir o que é verídico e o que é fantasioso e 

entende que de fato as viveu. Em outras palavras, o genitor malicioso abusa de seu 

poder e faz a criança ou adolescente acreditar em sua falsa história. Essa conduta gera 

um dano difícil de reparar, pois o filho, acreditando no genitor malicioso, passa a ver o 

outro com sentimento de medo e desproteção. Assim sendo, esses sentimentos 

desencadeiam a destruição do vínculo que antes existira. 

É comum ver a mãe como alienadora ao utilizar o filho como instrumento de 

vingança e brutalidade. Há uma tentativa da ruptura do laço paternal existente, pensada 

maliciosamente por parte da mãe. Da mesma forma, podemos ver o pai como alienador, 

destorcendo a imagem que o filho tem da mãe. Nessa rodada de manipulações, é 

possível observar a presença de pequenas ações com objetivo de denegrir a imagem 

do outro genitor, a omissão, quando se tenta afastar o outro genitor do convívio social 

do filho, até a denúncia falsa de abuso sexual e maus tratos. 

Nesse contexto, aplicamos a afirmativa de Miguel do Vale Almeida (ALMEIDA, 

2013): “a parentalidade (assim como a família ou a filiação) é uma relação sociais, uma 

construção simbólica e um campo de disputas de poder.” Ainda que o autor tenha 

expressado ao tratar de outra nuance da parentalidade, a possibilidade de adoção de 

por pares homoafetivos, serve-nos para a realidade da alienação parental, que na 

verdade transparece como guerra pessoal pelo poder familiar. 

  

2. BREVE ANÁLISE DO DIREITO PENAL LUSO-BRASILEIRO 

 

Antes de adentarmos na esfera criminológica do tema, se nos propomos a 

traçar um breve comparativo entre legislações, vale consideramos os comentários de 

pensador português Miguel do Vale Almeida, em entrevista no Brasil sobre conquista 

civis portuguesas, onde ressalta a diferenciação drástica entre os países no tocante à 

formalidade do sistema legislativo, que em Portugal é rigidamente unicameral e no Brasil 

bicameral com espaço para possíveis desvirtuamentos no processo, afirmando que em 

Portugal “O sistema é mais fácil nesse ponto de vista. Já o sistema brasileiro, como 

vocês sabem, é mais complexo”.  

Com relação às pressões sociais por leis, o autor compara as sociedades e 

considera a sociedade civil portuguesa mais liberal, mas menos dinâmica que a 

brasileira. 

No Brasil, tradicionalmente vivemos o modelo do direito penal mínimo, mas 

vezes por outra temos legislações nessa contra mão, como a Lei 11340/2006, conhecida 

com Lei Maria da Penha, que vem como ação afirmativa no combatimento à violência 

doméstica contra a mulher e classifica-se como de direito penal do inimigo, pois vem do 
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clamor social maciço por altíssimos índices de feminicidios e de uma condenação que 

o brasil sofreu da OEA, que, conforme Flávia Piovesan (PIOVESAN, 2009. p. 231): “É a 

primeira vez que um caso de violência doméstica leva à condenação de um país, no 

âmbito do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos”.  

Assim, o dispositivo que tomou o nome da vítima trouxe consigo a vingança 

social difusa, pois, como bem lembra Dias (DIAS, 2010. p. 68), não trouxe nova figura 

penal tipificadora de conduta delituosa, mas trouxe sim um agravante (art. 61, II, f, CPB); 

uma majorante (art. 129, §11, do CPB – contra portador de deficiência física); o aumento 

de pena para o crime de lesão corporal decorrente desse tipo de violência (art. 129, §9º, 

CPB – de 03 meses a 3 anos, que antes era de 06 meses a 01 ano); a previsão de 

prisão preventiva para o agressor descumpridor de medida protetiva de afastamento 

(art. 313, IV, do CPP) e a obrigatoriedade de comparecimento deste a programa de 

recuperação e reeducação. 

Com esse exemplo, vemos que o direito penal contemporâneo, tem como 

esqueleto central o cárcere. A pena de reclusão ainda é o principal paradigma desse 

sistema penal que sofre uma aguda e estrutural crise de legitimidade.  

Nas palavras, Vera Regina Pereira de Andrade (ANDRADE, 2009. p. 166/167): 

 
Na medida em que o Estado aparece como um componente 
fundamental do pilar da regulação, ao mesmo tempo em que o 
reconhecimento do homem como sujeito de direito e os Direitos 
Humanos aparecem como uma exigência fundamental do pilar 
da emancipação, o projeto da modernidade se vê confrontado, 
desde o início, com a necessidade de equilibrar o poder 
monumental do Estado centralizado com a subjetividade 
atomizada dos indivíduos livres e iguais perante a lei, e de cuja 
tentativa a teoria política liberal aparece como a máxima 
expressão.  

  

Com um falso ideal de ressocialização e com um duvidoso objetivo de proteger 

a sociedade contra o delito, o direito penal se ergue com promessas que não são 

cumpridas. Em seu lugar são cumpridas, em silêncio, funções reais de construção 

seletiva da criminalidade e manutenção do status quo e proteção do patrimônio. 

Para Vera Regina Pereira de Andrade (ANDRADE. 2009. p. 182), 

 

Desta forma, enquanto os sistemas penais seguem a marcha de 
sua violência aberta e encoberta, contra os sujeitos que vivem 
em simbiose com ele, e vivemos o império da insegurança 
jurídica “com” uma dogmática penal simbólica, esta segue 
ancorada numa visão idealizada (ideologizada) do 
funcionamento do Direito penal, na premissa de sua legitimidade 
e na ilusão de segurança jurídica. E as escolas de Direito e os 
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tribunais seguem sustentando, no prolongamento da 
comunidade científica, a sua reprodução. Pois, no fundo, a 
fantasia da segurança jurídica não deixa de ser também a 
fantasia de poder que alimenta a onipotência dogmática e dos 
próprios operadores jurídicos formados na sua tradição.  

 

O atual Código Penal Português (1982) sucedeu um código que se encontrava 

defasado diante da fase pós-moderna que vive seu povo, onde as relações e os conflitos 

estavam à frente desse código. As leis penais estavam longe de um modelo de Estado 

de direito democrático e social. O Atual código buscou se aproximar dessa ideologia, 

seguindo a linha da defesa das garantias e liberdades individuais contida na 

Constituição Portuguesa(1974). Assim nos diz o preâmbulo da Constituição do povo 

português: 

[...]A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo 
português de defender a independência nacional, de garantir os 
direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios 
basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de 
Direito democrático e de abrir caminho para uma sociedade 
socialista, no respeito da vontade do povo português, tendo em 
vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais 
fraterno.  

 

Para André Lamas Leite (LEITE, 2014. p 2-3): 

 

Em traços muito gerais, a codificação criminal aponta para um 
movimento moderado de descriminalização, uma simplificação 
na determinação da pena, o fim de várias espécies de prisão, 
uma emancipação do Direito Penal face a concepções morais (e 
até religiosas) até aí ainda perceptíveis e a assunção clara da 
ressocialização do agente como uma das finalidades 
sancionatórias precípuas.  

 

De fato houve um movimento sucinto de descriminalização com o novo código 

penal, contudo diante do sistema penal ainda punitivista vigente, não seria um 

contrassenso dizer que o sistema penal tem como finalidade clara a ressocialização do 

agente delinquente, uma vez que o próprio cárcere é uma medida excludente? Não é 

possível incluir e excluir ao mesmo tempo. 

 O Código Penal Brasileiro (CPB) antecede a Carta Magna brasileira que data 

de 1988, que assegura, assim como a portuguesa, as liberdades individuais, e tem como 

pilar os direitos e as garantias fundamentais para um Estado de direito democrático 

social. Em seu preâmbulo: 

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, 
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destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na 
ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL.  

 

 No artigo primeiro da Constituição brasileira é possível analisar o quão 

comprometida é a carta com a dignidade da pessoa humana. Um pouco mais adiante, 

em seu artigo quinto vemos o rol dos Direitos Humanos, mostrando um movimento claro 

da constitucionalização desses direitos. Movimento esse que legitima os Direitos 

Humanos dentro das constituições dos Estados e demonstra o posicionamento do Brasil 

como seguidor da política criminal de Direito Penal Mínimo, exceto em momentos que 

sejam necessárias medidas afirmativas. 

  

3. DA (DES)NECESSIDADE DA TIPIFICAÇÃO DA ALIENAÇÃO 

PARENTAL: EM BUSCA DE UMA CONCLUSÃO 

 

 A Lei 12.318/2010 versa sobre a alienação parental no Brasil, e foi 

aprovada em meio à necessidade social de uma regulamentação a respeito. Foi 

sancionada pelo então Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva e é composta 

por onze artigos, trata desde o conceito da alienação parental até as medidas de 

atenuação da conduta de alienação. O artigo que tratava das responsabilidades penais 

do agente alienante, o décimo artigo da lei, foi vetado: 

Redação do art. 10: 

O art. 236 da Seção II do Capítulo I do Título VII da Lei no 8.069, 
de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:  
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem apresenta relato 
falso ao agente indicado no caput ou à autoridade policial cujo 
teor possa ensejar restrição à convivência de criança ou 
adolescente com genitor. 

 

Razões do veto:  

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente já contempla 
mecanismos de punição suficientes para inibir os efeitos da 
alienação parental, como a inversão da guarda, multa e até 
mesmo a suspensão da autoridade parental. Assim, não se 
mostra necessária a inclusão de sanção de natureza penal, 
cujos efeitos poderão ser prejudiciais à criança ou ao 
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adolescente, detentores dos direitos que se pretende assegurar 
com o projeto.  

 

De fato, a conduta de alienação parental pode ser aproveitada para tipificação 

em outros crimes do CPB e do ECA e a lei específica traz ainda punições civis, além 

das do Estatuto. Talvez pela imaturidade de percepção do fenômeno, que interfere até 

na matematização dos índices, não se tenha sentido necessidade ainda de uma política 

de direito penal do inimigo, como no caso da violência doméstica contra a mulher no 

Brasil. 

A lei brasileira traz outros mecanismos não penais para inibir a prática de 

alienação parental. Trazido pelo artigo sexto da lei, temos algumas ferramentas 

processuais, que o legislador estipulou como atenuadoras à prática de alienação. O juiz 

pode determinar sem as devidas responsabilidades penais ou cíveis, cumulativamente 

ou não, dependendo do estudo caso a caso e sua gravidade, as seguintes sanções: 

• Declarar a alienação Parental e advertir o alineador; 

• Ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado; 

• Estipular multa ao alienador; 

• Determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial; 

• Determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua 

inversão; 

• Determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente;  

• Declarar a suspensão da autoridade parental. 

Então, temos no Brasil um rol de mecanismos não penais para coibir sem a 

utilização do cárcere, esse tipo de conduta tão danosa ao seio familiar.  

A inversão de guarda, ou alteração para guarda compartilhada é um importante 

aliado contra a alienação, uma vez que serve como reestruturadora dos laços familiares 

do(a) alienado(a) para com o outro genitor, ou, ao menos como um reforço para que 

esse laço não se desfaça.  

Já em Portugal, a Lei 61/2008, também chamada de lei do divórcio, regula as 

responsabilidades parentais dos pais e é composta por dez artigos, alterando vários 

artigos do Código Civil, do Código de Processo Civil, do de Registro Civil, do Código 

Penal etc. Mais precisamente o art. 249 do Código Penal Português, que aplica pena de 

prisão para quem não cumprir as devidas responsabilidades parentais, podendo-se 

incluir a prática de alienação parental nesse contexto do não cumprimento das relações 

parentais, uma vez que um dos pressupostos dessas relações é o bem-estar da criança 

ou adolescente.  
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Existe uma linha doutrinária que acredita ser possível a aplicação de alguns 

tipos penais já existentes em casos de alienação parental. Como os crimes contra a 

honra, sendo eles a difamação, a calúnia e a injúria, contidos tanto no Código Penal 

Brasileiro, quanto no Luso.  

Como se trata de denegrir a imagem do outro genitor à criança, os crimes de 

Calúnia, injúria ou difamação, são possibilidades de aplicação da lei penal nas situações 

de alienação parental.  Redação dada pelo Código Penal Português em seu art. 180 

tratando da difamação: 

 

Quem, dirigindo-se a terceiro, imputar a outra pessoa, mesmo 
sob a forma de suspeita, um facto, ou formular sobre ela um 
juízo, ofensivos da sua honra ou consideração, ou reproduzir 
uma tal imputação ou juízo, é punido com pena de prisão até 6 
meses ou com pena de multa até 240 dias. 

 

Redação dada pelo Código Penal Brasileiro art. 138 tratando da calúnia: 

“Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena - detenção, 

de seis meses a dois anos, e multa.” 

Nos casos de falsas acusações de abuso sexual ou maus tratos, os respectivos 

artigos que tratam dos crimes contra a honra, são tipos penais que podem ser utilizados. 

Partindo dessa ótica, não se faz necessário a criação de um novo tipo penal exclusivo 

para tipificar conduta de agente alienante, uma vez que caso seja necessário uso da 

coercitividade do Direito Penal, os artigos mencionados podem ser aplicados.  

Em outras situações envolvendo afronta à honra subjetiva, à dignidade, à 

reputação, observa-se os dispositivos contidos em ambos os códigos, como os arts. 139 

e 140 do CPB, que trata de injúria e difamação. E o art. 181 do CP português que trata 

de injúria.  

Embora sejam mecanismos de atenuação à alienação parental, a restrição da 

liberdade do agente alienante não é o ideal para sanar uma temática do direito das 

famílias. Pois respeitando o princípio da intervenção mínima, e da ultima ratio, o direito 

penal deve ser o último socorro a garantia de um direito. Para além desse ponto, o direito 

penal não cumpre sua promessa de ressocialização do agente, como tratado pela 

Professora Vera Regina Pereira de Andrade (ANDRARDE, 2012. p. 82), o direito penal 

vive uma crise de legitimidade, citando Zaffaroni: “É preciso entender que na América 

Latina quase todos os prisioneiros são tratados como inimigos no exercício real do poder 

punitivo”. 
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A prisão de um pai ou uma mãe seria muito danoso para uma criança ou 

adolescente que já sofre um processo doloroso de alienação parental. Seria como uma 

punição, uma dor em dobro. Em casos onde o laço parental entre o alienado (criança 

ou púbere) e o outro genitor é destruído, o cárcere do agente alienador viria como uma 

foice ao desenvolvimento psicossocial desse menor. Pois a guarda ficaria ou com o 

genitor que a criança não tem mais afeto, ou com outro parente, e até em uma casa de 

menores. Os danos seriam inimagináveis.  

Por isso a valorização das medidas de atenuação contidas na esfera cível, 

como a guarda compartilhada por exemplo, são tão importantes. Pois apresentam meios 

menos danosos ao menor, além de promover um ambiente familiar que corresponda as 

expectativas mínimas.  

Portanto, apesar de Portugal ter optado por tratar a alienação parental pelo 

direito penal do inimigo, o que o Brasil fez em violência doméstica contra a mulher, ainda 

não há clamor social nem necessidade explicita para que na legislação brasileira haja 

reforço com tipificação própria, posto que já há tipos que configuram a conduta e há 

sérias sanções civis para a prática da alienação parental. Mas, essa realidade pode se 

agravar e o Brasil optar por abrir mais uma vez exceção ao Direito Penal mínimo e 

enrijecer a política criminal para combatimento à alienação parental. Enquanto isso, 

previne, como se vê pela promulgação da Lei nº 1358/2014, que torna regra a guarda 

compartilhada, mostrando sua opção de ter o direito penal como último guardião da 

sociedade e não primeiro soldado, em detrimento dos princípios constitucionais da 

intervenção mínima e da ultima ratio, isso para fortalecer as garantias e liberdades 

individuais no modelo proposto no Brasil.  
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CAPÍTULO XXII 

 

PRINCÍPIO DA REMUNERAÇÃO DO TRABALHO NOTURNO SUPERIOR À 

DO DIURNO (ADICIONAL NOTURNO) E SUA APLICABILIDADE AO 

ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL BRASILEIRO 

 

Edmar Arnaldo Lippmann Junior 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI 

 

O ADICIONAL NOTURNO 

O conceito de adicional noturno 

Otávio Bueno Magano define o Trabalho noturno com as seguintes palavras: 

“Trabalho noturno é o executado à noite. Não há, porém, unidade de vistas a respeito 

do período em que deva ser considerado noturno.”1 Tal afirmação se dá em virtude de 

seu conhecimento afirmando que em diversos lugares do mundo o conceito de noite é 

diverso. Na França, Itália e em Luxemburgo, é o horário compreendido das 22 horas as 

5 horas; na Espanha, das 22 às 6 horas; na Alemanha e na Bélgica, das 20 às 6; em 

Portugal das 20 às 7; na Argentina, das 21 às 6 horas; no Panamá e na Colômbia, das 

18 às 6. E finaliza afirmando que “no Brasil o período noturno é o que se estende das 

vinte e duas às cinco”2, com a ressalva de que este horário diz respeito ao Trabalho 

Noturno urbano (pois o da atividade agrícola ou pecuária será, respectivamente, das 

vinte e uma às cinco e das vinte às quatro). 

Magano acrescenta que: 

A determinação do período noturno se faz necessária em virtude do 
entendimento universalmente difundido de que o trabalho à noite exige 
maior esforço do organismo humano, além de privar o trabalhador de 
relações sociais normalmente desenvolvidas durante o dia.3 

Se considerarmos esse aspecto, o trabalho noturno sequer poderia existir. 

Entretanto, tanto por fatores de ordem econômica quanto da própria vida diária que as 

                                                 
1 MAGANO, Octávio Bueno. O direito do trabalho na Constituição. Rio de Janeiro: 
Forense, 1993, p. 200. 
2 MAGANO, Octávio Bueno. O direito do trabalho na Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 
1993, p. 200. 
3 MAGANO, Octávio Bueno. O direito do trabalho na Constituição. Rio de Janeiro: 
Forense, 1993, p. 200-201. 
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pessoas normalmente levam. E é exatamente por essa necessidade de existência de 

um labor noturno é que deve possuir suas peculiaridades. 

Seguindo os ensinamentos de Arnaldo Süssekind, o Trabalho Noturno está 

sujeito a uma dupla proteção, conforme segue:  

a) quanto à duração, pois a hora é sempre computada como sendo 52 
minutos e 30 segundos (§1º do art. 73) – regra que não perdeu eficácia 
com a Constituição de 1988, ante o contido no art. 7º, IX, que somente 
fixa que a remuneração da hora noturna deve ser superior à diurna, não 
especificando a durabilidade da mesma; mesmo algumas categorias 
tendo regência específica quanto ao Adicional Noturno, e; 

b) quanto à remuneração, pois o empregado deverá receber o salário da 
hora noturna acrescido do adicional mínimo de 20% (art. 73). Importante 
frisar que se tratando de trabalho rural, o adicional será de 25% sobre a 
remuneração normal conforme o parágrafo único do art. 7º da Lei 5.889, 
de 1973.4 

Ou seja, esse período, contêm-se apenas 7 horas, mas, para os efeitos 

legais, computam-se 8 horas de trabalho, conforme artigo 73, §1º da CLT. 

Amador Paes de Almeida critica construtivamente a fixação legal do horário 

compreendido como noturno da seguinte maneira: 

Estranhamos a fixação da jornada noturna a partir das 22 horas (que se 
justificaria nos países da Europa, em época de verão, quando o sol se 
põe neste horário) A estranheza não é só nossa, já que estampada por 
Sussekind [...].5 

Considerando esta opinião diferenciada, segundo Gomes e Gottschalk, o 

conceito de Trabalho Noturno: 

[...] varia de país para país, segundo as estações, e pode ser fixado 
conforme a acepção físico-sociológica ou físico astronômica, A nossa lei 
ficou-se na segunda, considerando “noite” o período que vai das vinte e 
duas horas de um dia às cinco horas do dia seguinte.6 

Assim, o acréscimo ao conceito desses doutrinadores se quanto ao aspecto 

conceitual do Trabalho Noturno, ou seja, que se trata, em nossa legislação, de um 

conceito físico-astronômico. 

                                                 
4 SUSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho – 2.ed. rev. e atualiz. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2004, p. 467. 
5 ALMEIDA, Amador Paes de. CLT comentada: legislação, doutrina, jurisprudência. 
2.ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 88-89. 
6 GOMES e GOTTSCHALK, Orlando e Elson. Curso de Direito do Trabalho – 16.ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 292. 
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Ao analisarmos os ensinamentos de Amauri Mascaro Nascimento, temos 

que:  

[...] horas noturnas são aquelas nas quais o tempo de trabalho é 
prestado, total ou parcialmente, dentro de um período que a lei considera 
noturno, com as restrições legais, proibido pela Constituição Federal,[...]. 

Justifica-se o princípio constitucional da Remuneração do Trabalho 
Noturno maior do que a do Trabalho Diurno, porque o Trabalho Noturno 
é mais penoso para o organismo.7 

Ou seja, o trabalho não precisa ser executado integralmente durante o 

período compreendido como noturno, basta que parte dele seja desenvolvido naquele 

período, período este já demonstrado através dos ensinamentos dos demais 

doutrinadores, e que também é adotado por Nascimento. 

Ante o exposto, e se tratando a Remuneração do Trabalho Noturno algo tão 

cheio de peculiaridades, é que se torna necessária a regulamentação desde direito aos 

atletas profissionais de futebol. Mais que comprovado está que o seu labor atinge o 

período noturno, quiçá diurno e noturno. 

O adicional noturno legalmente 

Num âmbito internacional, a Organização Internacional do Trabalho – OIT 

aprovou em sua 77ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho, realizada em 

Genebra, no ano de 1990, e realizada pelo Conselho Administrativo da Repartição 

Internacional do Trabalho, a Convenção da OIT 171, que trata do Trabalho Noturno. 

A Convenção sobre o Trabalho Noturno – 171 adotou: 

Art. 1 — Para os fins da presente Convenção: 

a) a expressão ‘trabalho noturno’ designa todo trabalho que seja 
realizado durante um período de pelo menos sete horas consecutivas, 
que abranja o intervalo compreendido entre a meia noite e às cinco horas 
da manhã, e que será determinado pela autoridade competente 
mediante consulta prévia com as organizações mais representativas dos 
empregadores e de trabalhadores ou através de convênios coletivos; 

b) a expressão ‘trabalhador noturno’ designa todo trabalhador 
assalariado cujo trabalho exija a realização de horas de trabalho noturno 
em número substancial, superior a um limite determinado. Esse número 
será fixado pela autoridade competente mediante consulta prévia com 
as organizações mais representativas de empregadores e de 

                                                 
7 GOMES e GOTTSCHALK, Orlando e Elson. Curso de Direito do Trabalho – 16.ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 292. 
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trabalhadores, ou através de convênios coletivos. 

Art. 2 — 1. Esta Convenção aplica-se a todos os trabalhadores 
assalariados, com exceção daqueles que trabalham na agricultura, a 
pecuária, a pesca, os transportes marítimos e a navegação interior.8 

Atualmente as maiores legislações existentes em nosso ordenamento 

jurídico a respeito do trabalho e do Adicional Noturno são a CRFB/88 e a Consolidação 

das Leis do Trabalho – CLT. 

A Carta Magna de nosso país dispõe em seu Capítulo II, referente aos 

direitos sociais, no artigo 7º, incisos IX, o Trabalho Noturno, vejamos: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social: 

[...] 

IX – Remuneração do Trabalho Noturno superior à do diurno;9 

  Ou seja, tratando-se de um direito social, previsto aos trabalhadores 

urbanos e rurais, e quando caracterizado o Trabalho Noturno, este deve ser remunerado 

superiormente ao do realizado durante o dia. 

Na Consolidação das Leis do Trabalho o Trabalho Noturno está contido no 

título I – Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho, no Capítulo II – Da duração do 

Trabalho, na Seção IV, artigo 73, que assim trata: 

Art. 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o 
Trabalho Noturno terá remuneração superior a do diurno e, para esse 
efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20 % (vinte por cento), 
pelo menos, sobre a hora diurna. 

§ 1º A hora do Trabalho Noturno será computada como de 52 minutos e 
30 segundos.  

§ 2º Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho 
executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte.  

§ 3º O acréscimo, a que se refere o presente artigo, em se tratando de 
empresas que não mantêm, pela natureza de suas atividades, Trabalho 
Noturno habitual, será feito, tendo em vista os quantitativos pagos por 
trabalhos diurnos de natureza semelhante. Em relação às empresas cujo 
Trabalho Noturno decorra da natureza de suas atividades, o aumento 

                                                 
8 Organização Internacional do Trabalho, Escritório no Brasil. Disponível em < 
http://www.oitbrasil.org.br/node/515>. Acesso em 07 out 2014, às 23:56 horas. 
9 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 30 set 2014, às 
19:41 horas. 
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será calculado sobre o salário mínimo geral vigente na região, não sendo 
devido quando exceder desse limite, já acrescido da percentagem.  

§ 4º Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos 
diurnos e noturnos, aplica-se às horas de Trabalho Noturno o disposto 
neste artigo e seus parágrafos. 

§ 5º Às prorrogações do Trabalho Noturno aplica-se o disposto neste 
capítulo.10 

Diante todo esse exposto legal, apenas complementou-se o que os próprios 

doutrinadores expuseram, desde o conceito e remuneração, até as peculiaridades de 

cada profissão e suas vedações. 

O ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL BRASILEIRO ATUALMENTE 

Embora a legislação tenha evoluído com o passar o tempo, atualmente, com 

amparo ao disposto no art. 3º da Lei Pelé, podemos dizer que a prática esportiva se 

divide em: desporto educacional, de participação e de rendimento. O desporto de 

rendimento pode ser organizado e praticado de modo profissional (caracterizado pela 

remuneração pactuada em contrato formal de trabalho entre o atleta e a entidade de 

prática desportiva) e não profissional (inexistência de contrato). 

Como neste momento será analisado apenas o Atleta Profissional de 

Futebol, necessária a sua distinção. Traz o art. 29, §4º, da Lei Pelé a regulamentação 

da prática esportiva não profissional: 

§ 4º O atleta não profissional em formação, maior de quatorze e menor 
de vinte anos de idade, poderá receber auxílio financeiro da entidade de 
prática desportiva formadora, sob a forma de bolsa de aprendizagem 
livremente pactuada mediante contrato formal, sem que seja gerado 
vínculo empregatício entre as partes. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 
2003).11 

No que se refere à prática esportiva profissional, encontramos respaldo legal 

no Capítulo V, da Lei 9.615/98 (Lei Pelé), no artigo 26 e seguintes. 

O que caracteriza a atividade do Atleta Profissional está previsto no artigo 

28 do supramencionada Lei, conforme segue: 

                                                 
10 BRASIL, Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de Maio de 
1943. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em 
30 set 2014, às 19:42 horas. 
11 BRASIL, Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de Maio de 
1943. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso 
em 30 set 2014, às 19:44 horas. 
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Art. 28.  A atividade do Atleta Profissional é caracterizada por 
remuneração pactuada em contrato especial de trabalho desportivo, 
firmado com entidade de prática desportiva, no qual deverá constar, 
obrigatoriamente:  

I - cláusula indenizatória desportiva, devida exclusivamente à entidade 
de prática desportiva à qual está vinculado o atleta, nas seguintes  

a) transferência do atleta para outra entidade, nacional ou estrangeira, 
durante a vigência do contrato especial de trabalho desportivo; ou  

b) por ocasião do retorno do atleta às atividades profissionais em outra 
entidade de prática desportiva, no prazo de até 30 (trinta) meses; e  

II - cláusula compensatória desportiva, devida pela entidade de prática 
desportiva ao atleta, nas hipóteses dos incisos III a V do § 5º.12 

Ademais, acresce-se ao artigo acima, que, a atividade desportiva 

profissional se caracteriza sendo praticada em alguma competição que seja para obter 

renda e disputada pelos atletas profissionais, conforme trata o art. 26, parágrafo único, 

da mesma lei. 

Expostos os fundamentos legais e doutrinários dos praticantes de esportes, 

no caso os atletas, deve-se explanar mais especificamente as características do 

Contrato de Trabalho do Atleta Profissional da modalidade específica de futebol, que 

são os atletas objetos desta Dissertação. Vale lembrar, que assim substitui-se o Direito 

Desportivo pelo Direito do Trabalho. 

O ADICIONAL NOTURNO AOS ATLETAS PROFISSIONAIS DE FUTEBOL 

Corrente Doutrinária Contrária 

Além de decisões nos Tribunais do Trabalho, Alexandre Quadros, afirma que 

“consideram-se incompatíveis com as peculiaridades do trabalho do atleta profissional 

a percepção do adicional noturno, inclusive horas extras e descanso semanal 

remunerado” (informação verbal), conforme previsto no artigo 31, §1º, da Lei nº 9615/98. 

Tal dispositivo não contém, expressamente, previsão que não garanta a 

percepção do adicional noturno. Trata apenas de outras garantias como abono férias, 

décimo terceiro salário (também chamada de gratificação natalina) e demais prêmios. 

Trata, também, de como se dá o salário, o que integra o salário dos atletas profissionais 

                                                 
12 BRASIL, Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de Maio de 
1943. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso 
em 30 set 2014, às 19:44 horas. 
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de futebol, não discutindo outras questões trabalhistas. 

Não bastasse, Zainaghi13 afirma que “[...] não tem aplicação às relações de 

trabalho de atletas, pois estes devem exibir-se em horários em que as demais pessoas 

possam assisti-los”. 

Neste mesmo sentido, Gustavo Filipe Barbosa Garcia, explana que “quanto 

ao atleta profissional, há entendimento de não ser cabível adicional noturno, pois o 

trabalho em horário noturno é inerente à sua atividade e profissão”.14 

Ainda, justificando o não pagamento do adicional noturno aos atletas 

profissionais de futebol, Luiz Antonio Grisard menciona Domingos Sávio Zainaghi da 

seguinte maneira: 

No âmbito desportivo profissional, o trabalho noturno é prática normal. 
Os jogos realizados nos meios de semana raramente se iniciam após as 
22 horas, mas, com freqüência, ultrapassam tal horário. [...]. 

Seguindo o raciocínio defendido nos tópicos anteriores, o fato de a 
atividade do atleta profissional ser permeada de diversas 
particularidades não é capaz de elidir o pagamento de direitos 
trabalhistas, dentre eles o adicional noturno, bem como a contagem da 
hora noturna de forma reduzida.15 

Ou seja, afirma que embora exista previsão legal para o pagamento do 

Adicional Noturno, assim como esteja caracterizada a jornada mista (diurna e noturna) 

do Atleta Profissional de Futebol, este profissional não possui o direito de receber 

Adicional Noturno e tampouco à contagem da hora ficta (reduzida).  

Continuamente, Grisard apontando os ensinamentos de Zainaghi ainda 

destaca a previsão constitucional da remuneração do Trabalho Noturno superior a do 

diurno da seguinte maneira: 

Da mesma forma a atividade do atleta profissional de futebol traz suas 
próprias peculiaridades, fazendo com que algumas normas da legislação 
comum lhe sejam aplicáveis e outras não. E é nesta última que se 
encaixa a possibilidade ou não de se aplicar ao jogador de futebol o 

                                                 
13 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Regime Jurídico do Desportista Profissional e Não-Profissional. 
Curso de Direito Desportivo Sistêmico. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 111. 
14 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Jornada e Trabalho Noturno do Atleta Profissional. 
Curso de Direito Desportivo Sistêmico – Vol II. São Paulo: Quartir Latin, 2010, p. 599. 
15 GRISARD, Luiz Antonio. Horas extras, intervalos e adicional noturno para atletas 
profissionais de Futebol. Disponível em <http://www.fiscosoft.com.br/a/2h2s/horas-extras-
intervalos-e-adicional-noturno-para-atletas-profissionais-de-futebol-luiz-antonio-grisard>. 
Acesso em 02 out 2014, às 00:24 horas. 
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adicional noturno previsto na CLT. 

Conclui-se, portanto, que o adicional de 20% previsto na CLT não tem 
aplicação à atividade do atleta profissional de futebol, uma vez que não 
há previsão na Lei nº 6.354/76, e, ainda, pelo fato de ser uma atividade 
sui generis, não podendo, neste particular, ser equiparado a uma 
atividade normal de trabalho."16 

Importante observar desde já, que o argumento de Zainaghi exposto por 

Grisard para o não pagamento seria a Lei 6.354/76, a qual já encontra-se revogada, 

pela Lei nº 12.395/11. 

Sendo assim, quer parecer que tais fundamentos e argumentos podem 

encontrar-se fracos e superados atualmente, tanto em virtude de um novo entendimento 

doutrinário, quanto da legislação em vigor e da jurisprudência. 

Vejamos então mais a respeito da corrente doutrinária favorável, assim 

como novos argumentos que sustentem o recebimento do Adicional Noturno pelos 

Atletas Profissionais de Futebol. 

CORRENTE DOUTRINÁRIA FAVORÁVEL 

Ante todos os conceitos gerais já expostos, recorremos novamente à 

CRFB/88, mais especificamente ao seu artigo 7º. Tal dispositivo, abrange a totalidade 

de trabalhadores existentes, não especificando classe ou ordem sindical, tampouco 

qualquer outra classificação trabalhista, não havendo qualquer distinção entre 

trabalhadores. 

Não bastasse, a Constituição possui característica de superioridade das 

demais normas existentes no nosso ordenamento jurídico. Essa teoria da superioridade 

da norma constitucional é marca registrada de Hans Kelsen, que assim a preceitua: 

A norma que regula a produção é a norma superior, a norma produzida 
segundo as determinações daquela é a norma inferior. A ordem jurídica 
não é um sistema de normas jurídicas ordenadas no mesmo plano, 
situadas umas ao lado das outras, mas é uma construção escalonada 
de diferentes camadas ou níveis de normas jurídicas.17 

Assim, considerando que a nossa Norma Maior é a CRFB/88, que regula a 

                                                 
16 GRISARD, Luiz Antonio. Horas extras, intervalos e adicional noturno para atletas 
profissionais de Futebol. Disponível em <http://www.fiscosoft.com.br/a/2h2s/horas-extras-
intervalos-e-adicional-noturno-para-atletas-profissionais-de-futebol-luiz-antonio-grisard>. 
Acesso em 02 out 2014, às 00:24 horas. 
17 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 5.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 
247. 
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criação de outras normas, esta está comprovadamente num primeiro patamar. E é a 

respeito da Constituição que Kelsen complementa seus ensinamentos: 

[...] a Constituição representa o escalão do Direito Positivo mais elevado. 
A constituição é aqui entendida num sentido material, quer dizer: com 
esta palavra significa-se a norma positiva ou as normas positivas através 
das quais é regulada a produção das normas jurídicas gerais.18 

Ou seja, o próprio ordenamento jurídico se origina em virtude desse conjunto 

organizado de normas, cujas qualificações jurídicas acabam se relacionando, 

respeitando e observando, sempre, a positivação suprema da lei fundamental, quer seja 

a Constituição. 

Vale lembrar, ainda, que além de status constitucional, possui status 

principiológico, com eficácia de princípio. E é em virtude dessa aptidão de produzir 

efeitos nas regras em diferentes níveis e funções que pode ser qualificada a função 

eficacial em interna direta e indireta que Humberto Ávila nos ensina: 

A eficácia direta traduz-se na atuação sem intermediação ou 
interposição de um outro (sub-)princípio ou regra. [...] os princípios 
exercem uma função integrativa, na medida que justificam agregar 
elementos não previstos em subprincípios ou regras 

[...] 

A eficácia indireta traduz-se na atuação com intermediação ou 
interposição de um outro (sub-)princípio ou regra. [...] os princípios 
exercem uma função definitória, na medida que delimitam, com maior 
especificação, o comando mais amplo estabelecido pelo sobreprincípio 
axiologicamente superior.19 

Assim, o princípio da maior remuneração do Trabalho Noturno sobre o 

Trabalho Diurno, independe de outro princípio para que possua sua eficácia garantida. 

Entretanto, o surgimento da redução da hora do Trabalho Noturno, se tido como 

princípio, se tornaria um subprincípio, e para garantir sua eficácia, dependeria do 

primeiro. 

Mais especificamente ao status constitucional da remuneração do Trabalho 

Noturno superior ao Trabalho noturno, assim como da classe dos Atletas Profissionais 

de Futebol, Sérgio Pinto Martins observa tal fato da seguinte maneira: 

                                                 
18 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 5.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 
247. 
19 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. 9.ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 98. 
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Geralmente, é a empresa de televisão que marca o horário da partida a 
ser transmitida, o que ocorre por volta das 21h40min, visando atender 
sua grade de programação. Não é portanto, o clube que estabelece o 
horário de início e de término da partida. 

[...]. 

O fato de o trabalhador exercer uma profissão que demanda trabalho 
noturno não quer dizer que não faça jus ao adicional noturno.20 

De fato, os jogos geralmente começam após a novela, por volta das 22:00 

horas. Não bastasse, pode estar sujeito a ocorrências alheias, como paralisações, 

disputas de pênaltis, prorrogações, acabando após o horário previsto, o quais mesmo 

não ocorrendo, por certo já abrangem o horário noturno previsto na legislação. As 

disputas acabam por volta das 23:00 horas, ou seja, quando o jogador deveria diminuir 

suas atividades para o descanso. 

Mesmo o Atleta Profissional de Futebol recebendo outras verbas trabalhistas 

específicas de sua profissão, não há previsão que determine a exclusão do recebimento 

do Adicional Noturno por eles. Trata-se de um direito garantido antes mesmo da 

promulgação da lei específica de sua profissão, é um Direito Constitucional, 

Fundamental. 

No que diz respeito ao cumprimento da lei, o ilustre Norberto Bobbio expõe: 

A afirmação do dever absoluto de obedecer à lei encontra sua explicação 
histórica no fato de que, com a formação do Estado moderno, não só a 
lei se tornou a fonte única do direito, mas o direito estatal-legislativo se 
tornou o único ordenamento normativo, o único sistema de 
regulamentação do comportamento do homem em sociedade; e, como 
a valoração de um comportamento se funda numa norma, podemos 
acrescentar: o direito estatal legislativo se tornou o critério único e 
exclusivo para a valoração do comportamento social do homem. [...]. 
Estando assim as coisas, compreende-se por que, segundo o 
positivismo jurídico o dever de obedecer às leis é absoluto e 
incondicionado. Para que o problema da obediência ou não a uma norma 
possa surgir (e possa, consequentemente, verificar-se o 
condicionamento da obediência), é necessário que exista uma outra 
norma que ordene um comportamento diferente.21 

Assim, havendo previsão constitucional de uma remuneração do Trabalho 

noturno superior a do diurno, assim como previsão na CLT do recebimento de um 

                                                 
20 MARTINS, Sérgio Pinto. Direitos Trabalhistas do Atleta Profissional de Futebol. 
São Paulo: Atlas, 2011, p. 84-85. 
21 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. 
Compilação de Nello Morra e Tradução de Márcio Pugliesi, Edson Bini e Carlos E. Rodrigues. 
São Paulo: Ícone, 2006, p. 226. 



Edmar Arnaldo Lippmann Junior 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

336 

 

adicional pela realização do trabalho no período da noite, e não havendo, no caso do 

Atleta Profissional de Futebol, na Lei Pelé, algo que afaste o recebimento do Adicional 

Noturno, não há que se falar no não recebimento do mesmo por estes profissionais. 

Robert Alexy também tem sua teoria a respeito dos direitos fundamentais, a 

qual afirma existirem três consequências da irradiação dos direitos fundamentais a todos 

os ramos do direito. Vejamos: 

A primeira é a limitação dos possíveis conteúdos do direito ordinário. 
Embora a constituição, enquanto constituição mista material-
procedimental, não determine todo o conteúdo do direito ordinário, os 
direitos fundamentais excluem alguns conteúdos como 
constitucionalmente impossíveis e exigem alguns conteúdos como 
constitucionalmente necessários. Isso vale para todos os procedimentos 
de criação do direito existentes no sistema jurídico [...].22 

E certamente é o que de fato ocorre com o Adicional Noturno. A CLT surgiu 

antes da CRFB/88, e embora já anteriormente previsse a remuneração do Trabalho 

Noturno superior ao diurno, acabou por se tornar necessário a presença deste 

princípio/direito fundamental social em seu conteúdo. 

A segunda consequência da teoria de Alexy diz: 

[...] decorre do tipo de determinação substancial. A determinação 
substancial seria algo não-problemático se sempre fosse claro aquilo 
que é devido em razão das normas de direitos fundamentais. Mas esse 
não é o caso. A razão para tanto não reside apenas na abertura 
semântica estrutural das disposições de direitos fundamentais, mas 
sobretudo na natureza principiológica das normas de direitos 
fundamentais.23 

E novamente é o que ocorre no presente caso. Essa divergência doutrinária 

se justifica ante a falta de positivação do recebimento do Adicional Noturno pelos Atletas 

Profissionais de Futebol na sua legislação específica, mesmo se tratando de um direito 

fundamental, com natureza principiológica. 

Concluindo, Alexy expõe a terceira consequência: 

[...] diz respeito ao tipo de abertura. A vigência das normas de direitos 
fundamentais significa que o sistema jurídico é um sistema aberto em 
face da Moral. Isso é perceptível de forma clara no caso dos conceitos 
materiais básicos de direitos fundamentais, [...]. Com eles, os princípios 

                                                 
22 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da 
Silva da 5.ed. Alemã. Theorie der Grundrechte. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 543. 
23 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da 
Silva da 5.ed. Alemã. Theorie der Grundrechte. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 543. 
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mais importantes do direito racional moderno são incorporados à 
Constituição e, com isso, ao direito positivo.24 

Logo, a positivação constitucional de um princípio fundamental é mais que 

presente, não podendo ser afrontado de qualquer maneira. Isto porque 

independentemente de possuir características de normas ou princípios, ambos dizem o 

que deve ser, ambos podem ser formulados por meio das expressões básicas do dever, 

permissão e proibição. Sua distinção é apenas uma distinção entre duas normas que 

devem ser seguidas. 

Neste mesmo sentido, José Joaquim Gomes Canotilho expõe: 

A positivação de direitos fundamentais significa a incorporação na ordem 
jurídica positiva dos direitos considerados “naturais” e “inalienáveis” do 
indivíduo Não basta uma qualquer positivação. É necessário assinalar-
lhes a dimensão de Fundamental Rights colocados no lugar cimeiro das 
fontes de direito: as normas constitucionais.25 

Caso não haja essa positivação, tais direitos deixam de ser protegidos sob 

forma de regras constitucionais, o que certamente, no presente caso, conseguiu 

superar-se, pois a previsão constitucional da contraprestação pecuniária para a 

execução do Trabalho Noturno já possui status constitucional, e previsão específica 

também na lei ordinária. 

Adentrando em outro campo, o da “teoria da decisão judicial”, vemos que se 

torna necessário que o Atleta Profissional de Futebol, requeira esse seu direito 

judicialmente, já que mesmo se tratando de um direito fundamental constitucional, ainda 

é muito discutido quanto à sua validade. Essa resposta (decisão judicial) que o Atleta 

Profissional de Futebol virá a receber, não pode ser chamada de a melhor decisão ou 

da única decisão possível, mas sim da resposta mais adequada em relação à 

Constituição, confirmada pela Lei Maior. 

E é exatamente nesse sentido que Lênio Streck afirma: 

Essa resposta (decisão) não pode – sob pena de ferimento do “princípio 
democrático” – depender da consciência do juiz, do livre convencimento, da 
busca da “verdade real”, para falar apenas nesses artifícios que escondam 
a subjetividade “assujeitadora” do julgador.26 

                                                 
24 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da 
Silva da 5.ed. Alemã. Theorie der Grundrechte. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 544. 
25 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição 
6.ed. Coimbra, Portugal: Livraria Almedina, 2002, p. 377. 
26 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? 4.ed. rev. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p. 107. 
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Destarte, novamente, em outro viés, o da hermenêutica jurídica, é 

absolutamente fundamental que o Atleta Profissional de Futebol receba o Adicional 

Noturno, pois assim haverá uma estruturação da interpretação da legislação com o 

direito projetado pela sociedade. 

Inobstante, atrelando os ensinamentos de Dworkin ao presente objeto de 

estudo, e considerando que alguns trabalhadores recebem o Adicional Noturno e os 

Atletas Profissionais de Futebol, supostamente, não, temos que: 

[...] se os direitos têm sentido, a violação de um direito relativamente 
importante deve ser uma questão muito séria. Significa tratar um homem 
como menos que um homem ou como se fosse menos digno de 
consideração que outros homens. A instituição de direitos baseia-se na 
convicção de que isso é uma grave injustiça e que vale a pena arcar com o 
custo adicional, em política social ou eficiência, necessário para impedir sua 
ocorrência.27 

 Assim, deve o legislador levar os direitos muito a sério, sob pena de não 

estabelecer o respeito às leis criadas, pois ao deixar de levar os direitos a sério, a lei 

também deixará de ser. 

Uma outra maneira de se justificar o recebimento de verbas a título de 

Adicional Noturno está no fenômeno da transnacionalidade. Esse fenômeno é 

sabiamente demonstrado por André Lipp Pinto Basto Lupi quando disserta sobre a 

utilização desse fenômeno na jurisprudência brasileira, ao dizer que: 

[...] os tribunais brasileiros admitem apenas a comunicação horizontal. 
Embora o Brasil aceite a jurisdição de vários tribunais internacionais, (...), a 
submissão a procedimentos quase-judiciais de soluções controvérsias, (...), 
e também arbitrais, (...), não há subordinação do judiciário pátrio a cortes 
internacionais. Dessarte, as decisões de tais organismos não se incorporam 
necessariamente no ordenamento interno, tampouco são dotadas de 
tamanha autoridade que impeçam julgamentos contrários pelas cortes do 
País.28 

Diante disso pode-se concluir que essa majoração de abrangência acaba 

ultrapassando o individual, as fronteiras, não só das pessoas de uma determinada 

região/país, mas até mesmo dos próprios reguladores dessa sociedade – o Estado. 

Mesmo o presente estudo não abrangendo questões internacionais acerca 

do contrato de trabalho do atleta profissional de futebol, tal como uma comparação com 

                                                 
27 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. 3.ed. 
São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010, p. 305-306. 
28 CRUZ, Paulo Márcio e STELZER, Joana. Direito e Transnacionalidade. Curitiba: 
Editora Juruá, 2009. 
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o futebol europeu que é o mais desenvolvido atualmente, com a repercussão dessa 

modalidade esportiva no âmbito mundial, existem indícios de que ações transnacionais 

a respeito da regulamentação não só do adicional noturno, mas de qualquer direito 

trabalhista dessa categoria, também possa ser abrangido. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pudemos observar que atualmente o trabalho noturno desenvolvido pelo 

Atleta Profissional de Futebol é o urbano, sendo o mesmo compreendido pela legislação 

brasileira durante o período das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia subsequente.  

A aplicabilidade da legislação trabalhista é garantida, e não bastasse, e 

Norma Maior possui expressamente o direito de todos os trabalhadores em receber a 

hora de seu Trabalho Noturno superior a hora do Trabalho Diurno. 

As teorias do Direito Constitucional, de Hierarquia Normativa, Teoria dos 

Princípios, a Transnacionalidade, embora nunca antes utilizadas servem como 

justificativa favorável ao recebimento do Adicional Noturno pelos Atletas Profissionais 

de Futebol. 

Portanto, diante de todos os argumentos e correntes doutrinárias expostas, 

demonstra-se o direito dos Atletas Profissionais de Futebol receberem o Adicional 

Noturno. 
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CAPÍTULO XXIII 

 
 

O ADVENTO DO CONSTITUCIONALISMO NA CHINA 
 

Egas Moniz Bandeira1 
 
 
I. INTRODUÇÃO 

Conquanto no final do século XIX a maior parte dos países ocidentais tivesse 

constituições escritas, a sua função muitas vezes não era levada a sério. Assim, Otto 

Mayer (1846-1924), uma das maiores autoridades do direito administrativo alemão, 

ainda ensinava que «o direito constitucional passa, mas o direito administrativo fica» 

(Verfassungsrecht vergeht, Verwaltungsrecht besteht2). Mesmo assim, a noção de que 

um estado soberano precisa de uma carta constitucional tornou-se quase universal. 

Hoje, quase todos os países em todos os continentes possuem constituições 

codificadas. Ironicamente, uma das poucas exceções é um dos berços do 

constitucionalismo: o Reino Unido. 

Portanto, como, quando e porquê essa idéia tornou-se universal? O século XIX 

foi um tempo de grandes mudanças políticas, econômicas e sociais no mundo inteiro, 

bem como de crises de identidade decorrentes da necessidade de adaptar-se às novas 

circunstâncias. As grandes crises políticas e sociais, tanto no Ocidente como no Oriente, 

foram acompanhadas por novas cartas constitucionais. Assim, em uma tentativa de 

modernização, o Império Otomano pôs em vigor a sua primeira constituição em 1876. 

No Japão, o Imperador Meiji (r. 1867-1912), logo após a sua ascenção ao trono, iniciou 

um programa de profundas reformas políticas, cujo cerne foi a outorgação de uma 

constitutição no ano 1890. Poucos anos depois, quando o Rei Kojong da Coréia se 

declarou Imperador (sob o nome de Kwangmu), um dos seus primeiros projetos foi a 

outorgação de uma constituição, no ano 1899.  

Em 1904, eclodiu a guerra russo-japonesa, na qual o Império Russo sofreu uma 

grave derrota contra o Japão, país muito menor tanto em termos de área quanto de 

população. A vitória japonesa, portanto, foi vista como a vitória do constitucionalismo 

sobre o absolutismo não-constitucionalista, e teve fortes influências diretas e indiretas: 

                                                 
1 Licenciado em Direito pela Universidade de Heidelberg, Alemanha. Doutorando do Instituto 
Ásia e Europa num contexto global da Universidade de Heidelberg. 
2  Mayer 1924, p. 9. 
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A Rússia, que passava por uma forte crise interna, outorgou uma constituição em 

1905/1906. Indiretamente, a vitória japonesa influenciou a «revolução constitucional» na 

Pérsia, onde uma constituição foi estabelecida em 1906. Também influenciou 

fortemente os pensadores chineses e o governo de Pequim, que, no mesmo ano de 

1906, anunciou a sua decisão de outorgar uma constituição. 

Partindo do exemplo da Ásia Oriental, e especialmente da China, o presente 

artigo argumenta que o constitucionalismo tornou-se um elemento importante do state-

building na época. Sob esse pano de fundo, a tentativa de reforma constitucionalista do 

governo chinês deve ser reavaliada: As reformas projetadas pelo governo respondiam 

a fatores internos bem como a fatores externos.  

No plano interno, a China tinha uma tradição milenar de organização 

governamental e administrativa. Porém, diante dos imensos desafios da época, o 

governo chinês necessitava de uma nova legitimação para si, objetivo que poderia ser 

alcançado mediante a outorgação de uma constituição. Por outro lado, no plano externo, 

as constituições estavam a tornar-se um dos elementos definidores do Estado na ordem 

mundial emergente, e o fato de ter uma constituição trazia vantagens no cenário 

internacional. A corte de Pequim tinha consciência disso e de que o constituicionalismo 

era uma tendência mundial da época.  

II. O constitucionalismo e a ordem mundial: o exemplo japonês 

As reformas constitucionais chinesas não podem ser compreendidas sem as 

reformas constitucionais japonesas, que serviram de modelo para o governo chinês. Em 

meados do século XIX, desmoronou o sistema político do Xogunato de Tokugawa, 

marcando o fim do período Edo. Em 1853/1854, Matthew Calbraith Perry (1794-1858), 

Comodoro da Marinha dos EUA, forçou a abertura dos portos japoneses para o 

comércio  exterior. Na seguida, o Japão teve de assinar uma série de tratados com 

cláusulas bastante desvantajosas, caracterizados pela historiografia como «tratados 

desiguais». 

Em 1867, ascendeu ao trono o imperador Meiji, que logo em 1868 iniciou um 

extenso programa de reformas políticas. Em 1871, o governo Meiji enviou a Missão 

Iwakura aos Estados Unidos e à Europa para renegociar os tratados desiguais e ao 

mesmo tempo estudar as sociedades ocidentais com o objetivo de modernizar o Japão. 

Embora a missão não tenha conseguido renegociar os tratados, o Japão continuou os 

seus esforços de modernização e nas próximas décadas tornou-se uma maior potência 

militar e industrial. 
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Os esforços de modernização do Japão extenderam-se também ao domínio 

jurídico e constitucional3. O governo do Japão anunciou o objetivo de gradualmente 

avançar em direção ao constitucionalismo e apresentou uma primeira minuta de 

constituição em 1878. Em 1881, o Imperador anunciou a abertura da Assembléia 

Nacional em 1890. Em 1882/1883, uma missão chefiada por Itou Hirobumi visitou vários 

países da Europa e os Estados Unidos especificamente para estudar as respectivas 

constituições. Em 1884, foi criada por ordem imperial a Autoridade para a Pesquisa de 

Sistemas Políticos (Seido torishirabe kyoku). 

A Constituição do Império do Japão foi proclamada a 11 de fevereiro de 1889 e 

entrou em vigor em 1890, seguindo essencialmente o modelo alemão (prussiano).4 Essa 

constituição revelou-se muito estável e permaneceu em vigor até o final da Segunda 

Guerra Mundial, mesmo que a verdadeira forma de governo haja mudado bastante 

durante essas cinco décadas.5 Depois de finalizada a reforma política e proclamada a 

constituição, o Japão logrou a renegociar os tratados desiguais da década de 1850, e 

por sua vez tornou-se uma potência imperialista na Ásia Oriental, tratada como igual 

pelas potências ocidentais. 

III. A tentativa chinesa de reforma constitucional, 1905-1908 

A idéia do constitucionalismo começou a ter um forte impacto na China na 

década de 1890. Nas últimas décadas do século XIX, em meio de crises internas e 

externas, intelectuais chineses procuravam vias de fortalecer a China, de modo que ela 

pudesse superar o seu atraso em relação às potências da época. Uma vez que o 

movimento de auto-fortalecimento, iniciado na década de 1860 e focado na 

modernização militar e industrial do país, não surtira os resultados desejados, pela 

virada do século a interpretação mais comum era de que o segredo do sucesso não 

estava só na modernização tecnológica, mas especialmente na organização e nas 

instituições do Estado.  

O que era necessário para a China seria, segundo pensadores como Kang 

Youwei, Liang Qichao e Huang Zunxian, o estabelecimento de um regime constitucional. 

Ao mesmo tempo, o pensamento de Charles Darwin gerou, entre os pensadores 

                                                 
3 Sobre o processo constituinte no Japão ver 大石眞 Ooishi Makoto 1996, pp. 15-228. 

4 Texto da constituição reproduzido em 明治前期の憲法構想 Meiji zenki no kenpou 

kousou 1967, pp. 335-340. 
5 Röhl 2005, p. 51. 
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chineses da época, a idéia de que a mudança de sístemas políticos, resultando em 

governos constitucionais, seria um processo evolucionário.6 

A Imperatriz Viúva Cixi, que era tida como reacionária desde que suprimira a 

reforma dos 100 dias em 1898, anunciou reformas políticas em 1901. A vitória japonesa 

na guerra russo-japonesa em 1905 foi o fator decisivo para que o governo chinês 

decidisse  introduzir um modo de governo constitucional. Ainda em 1905, imitando as 

missões japonesas, a corte imperial de Pequim mandou delegações ao exterior para 

estudar as leis e instituições do Japão, dos países europeus e dos Estados Unidos. 

A 25 de Novembro de 1905, a Imperatriz Viúva Cixi ordenou que o Conselho de 

Estado (Zhengwuchu) estabelecesse um Órgão para Investigação da Política (Kaocha 

Zhengzhi Guan), cuja tarefa seria não só colecionar as leis dos diversos países, mas 

também de deliberar sobre as suas respectivas vantagens e desvantagens, bem como 

reunir as conclusões em forma escrita.7  

No verão de 1906, depois de a missão ao exterior retornar de sua viagem de 

estudos, seus participantes vigorosamente pronunciaram-se a favor do estabelecimento 

de um regime constitucional.8 A 26 de Agosto de 1906, a Corte de Pequim estabeleceu 

uma comissão para avaliar os relatórios escritos pelos comissários constitucionais.9  A 

nova comissão foi composta pelas figuras mais importantes na Corte, ou seja, por 

Zaifeng (Príncipe Chun, Imperador-Regente da China entre 1908 e 1911), pelos 

ministros do Conselho Imperial (Junjichu), pelos ministros do Conselho de Estado 

(Zhengwuchu), pelos ministros do Secretariado Imperial (Neige) bem como por Yuan 

Shikai, vice-rei da província de Zhili e um dos mais poderosos políticos da época.10 

Os membros da comissão reuniram-se com a Imperatriz Viúva Cixi a 29 de 

Agosto de 1906.11 É dito que durante aquela reunião, os participantes decidiram de 

outorgar uma constituição e instituir uma representação parlamentar a partir do ano 35 

do Imperador Guangxu (1910), ou seja, após três anos.12 

                                                 
6  Uma curta discussão das diferentes posições chinesas sobre o contitucionalismo e a 
teoria evolucionária encontra-se em Pusey 1983, pp. 337-338. 

7  故宮博物院明淸檔案部 Gugong Bowuyuan Mingqing Dang'an Bu 1979, p. 43 (Guangxu 

31/10/20).  

8  Cf. p. ex. a petição ao Trono de 25/08/1906:  故宮博物院明淸檔案部 Gugong 

Bowuyuan Mingqing Dang'an Bu 1979, pp. 367 e segs. (Guangxu 32/07/06). 
9  United States Department of State 1909, pp. 348-349. 
10  United States Department of State 1909, pp. 348-349.  
11  Notes on Native Affairs. The Question of a Constitution, in: The North China Herald, 
8/31/1906 (2038), p. 544. 
12  Notes on Native Affairs. The Question of "Time.", in: The North-China Herald, 9/7/1906 
(2039), p. 571. 



Egas Moniz Bandeira 

345 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

Dois dias depois, a 1° de setembro de 1906, o governo anunciou a sua intenção 

de outorgar uma constituição dentro de poucos anos, depois de um processo de 

preparação constitucional.13 O decreto formalizando a decisão de adotar um governo 

constitucional para a China previa uma reforma completa do estado chinês em vários 

passos: a primeira reforma trataria do serviço público, a ser seguida pela elaboração 

das mais diversas leis para o império14. Depois disso, reformas deveriam modernizar o 

sistema educacional, as finanças bem como as forças armadas e a polícia. O objetivo 

de todas essas reformas era preparar os fundamentos do constitucionalismo. O decreto 

de 1° de setembro era uma declaração de princípio, mas ainda não especificava 

detalhes da constituição vindoura. 

Ao contrário da decisão supostamente tomada no dia 29 de agosto de 1906, o 

decreto de 1° de setembro não previa datas concretas nem para as reformas nem para 

a outorgação da constituição. Só constatava que a preparação constitucional deveria 

ser terminada após «alguns anos», quando a Corte decidiria uma data para outorgar a 

constituição. Observadores contemporários explicaram essa falta de clareza como 

sendo resultado das maquinações de Tieliang, àquela época ministro da guerra e tido 

como líder do partido de oposição às reformas constitucionais.15 Ele teria pedido  Cixi 

de mudar a palavra «três» da minuta original para a palavra «alguns».16 Por causa da 

falta de uma data concreta, o decreto foi recebido como insatisfatório e decepcionante.17  

Por outro lado, as reformas mencionadas no decreto mostram que a carta 

constitucional deveria ser acompanhada por profundas reformas políticas. O documento 

constitucional seria a coroação de um extenso e ambicioso projeto de reestruturação 

nacional. Portanto, como assinalava um telegrama da Legação dos Estado Unidos em 

Pequim, até mesmo «alguns anos» poderiam ter sido curtos demais para efetuar tal 

«enorme» programa.18 

                                                 
13  故宮博物院明淸檔案部 Gugong Bowuyuan Mingqing Dang'an Bu 1979, pp. 43-44 

(Guangxu 32/7/13). 
14  Diplomatas britânicos na época interpretaram o decreto imperial como falando da 
«revisão das leis dinásticas do Império» sendo o segundo passo das reformas, Nish 1993, p. 
17. Porém, o decreto não fala das leis de sucessão dinástica, mas usa a expressão »todas as 
leis”. O segundo passo da reforma, portanto, seria a compilação de modernos códigos legais 
(civil, criminal etc.).  
15  Notes on Native Affairs. The Question of "Time.", in: The North-China Herald, 9/7/1906 
(2039), p. 571. 
16  Notes on Native Affairs. The Question of "Time.", in: The North-China Herald, 9/7/1906 
(2039), p. 571. 
17  Notes on Native Affairs. The Question of "Time.", in: The North-China Herald, 9/7/1906 
(2039), p. 571. 
18  United States Department of State 1909, p. 349.  
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Um segundo decreto19, promulgado apenas um dia depois, a 2 de setembro de 

1906, designou dois comissões de trabalho. Quase todos os membros da comissão de 

avaliação de 26 de agosto de 1906 também delas participaram, exceto o príncipe 

Zaifeng, Wang Wenshao e Lu Chuanlin. Os dois últimos, que eram supostamente 

opostos a reformas, haviam-se recusado a participar de uma comissão cuja tarefa seria 

promover reformas.20 

A primeira comissão deveria deliberar  sobre o processo de reformas e elaborar 

um quadro normativo, tomando como modelo os melhores exemplos de outros países. 

Foi formada por 14 membros representando a maioria dos órgãos do governo central. 

Além disso, os governadores de quase todas as províncias foram convidados a 

mandarem representantes à capital para participar dos debates. Os resultados do 

trabalho dessa comissão deveriam ser apresentados à segunda comissão para uma 

revisão final. Essa comissão foi menor, sendo ela composta por três membros: Yikuang 

(príncipe Qing), Sun Jianai e Qu Hongji. 

Segundo o plano dado pelo decreto de 1° de setembro de 1906, a primeira parte 

das reformas deveria tratar da estrutura administrativa do império. Porém, propostas 

concretas sofreram considerável oposição de vários setores da administração, que 

temia perder influência por causa da reforma. Isso levou as comissões a restringirem a 

primeira rodada das reformas ao governo central e adiar a reforma dos governos 

provinciais. Apesar das dificuldades, a comissão conseguiu chegar a uma reforma 

depois de dois meses de debates, e o decreto oficializando a reforma foi publicado a 6 

de novembro de 1906.21 

Depois da reforma do governo central, o segundo passo das reformas do estado 

tinha como objetivo os governos provinciais. Porém, após a reforma do governo central, 

foi notado um longo período de inatividade por parte do governo, que durou por toda a 

primeira parte de 1907. Essa falta de decretos foi recebida com impaciência pelo público 

e levou a especulações que os reacionários dentro da Corte poderiam ter ganho. Assim, já 

em janeiro de 1907, o jornal North China Herald, publicado em Xangai, considerava ter sido a reforma dos governos provinciais 

definitivamente colocada ad acta.22 Em fevereiro de 1907, o jornal considerava a China ter recaido na reação e exortava as potências 

                                                 
19  故宮博物院明淸檔案部 Gugong Bowuyuan Mingqing Dang'an Bu 1979, p. 385 

(Guangxu 32/7/14). 
20  Notes on Native Affairs. Not Easily Moved., in: The North-China Herald, 9/28/1906 
(2042), p. 788.  

21  故宮博物院明淸檔案部 Gugong Bowuyuan Mingqing Dang'an Bu 1979, pp. 471–472 

(Guangxu 32/9/20).  
22  The Situation in China, in: The North-China Herald, 1/25/1907 (2059), p. 161. 
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extrangeiras a reconsiderar as suas atitudes perante a China, que, no ano passado (1906), haviam melhorado a ponto de «tratar a China 

como a um dos seus».23 

As atividades de reforma continuaram a partir do verão de 1907. Em uma nota 

ao Trono de 17 de julho de 1907, Yuan Shikai, vice-rei de Zhili, escreveu: «Nos últimos 

anos, não há um único país no mundo que não houvesse proclamado uma 

constituição.» Yuan Shikai pedia pesquisas mais profundas das constituições alemã e 

japonesa, uma vez que a situação desses dois países seria próxima à chinesa.24 E de 

fato, mais tarde em 1907, o governo enviou três comissários ao Japão, à Alemanha e 

ao Reino Unido.  

A reforma dos governos provinciais foi promulgada a 7 de julho de 190725, 

seguida pela eleição do primeiro conselho municipal da China em Tientsin, a 24 de julho 

de 1907. Ao mesmo tempo, surgiram discussões sobre uma possível reorganização 

mais profunda do governo central. Desde junho de 1907, houve propostas para formar 

um sistema de governo de gabinete26, enviadas ao Trono em 28 de julho de 1907. 

Porém, também houve considerável oposição à introdução iediata de um sistema de 

governo de gabinete.27 

Essa diferença de opiniões impossibilitou a criação de um gabinete. Mesmo 

assim, seguiram certas reformas da administração central que não só constituiram uma 

continuação das reformas de novembro de 1906, mas também tiveram importância para 

o próprio processo constituinte. Um dos órgãos designados para fazer parte do gabinete 

era  uma autoridade responsável pela codificação de leis. As comissões de reformas 

criadas a 2 de setembro de 1906 não eram órgãos institucionalizados. E enquanto a 

Órgão para Investigação da Política (Kaocha Zhengzhi Guan) era mais uma autoridade 

transitória à qual competia colecionar e avaliar informações, ela ainda não estava 

equipada para cumprir a tarefa de realmente realizar a decisão de outorgar uma 

constituição.  

Em outro documento apresentado ao Trono de 3 de agosto de 1907, Yuan Shikai 

queixou-se de que esse órgão não estava cumprindo as suas tarefas.28 Poucos dias 

                                                 
23  Found Waiting, in: The North-China Herald, 2/1/1907 (2060), pp. 213-14.  

24  光緒政要Guangxu zhengyao, 卷 cap. 33, p. 2156. 

25  故宮博物院明淸檔案部 Gugong Bowuyuan Mingqing Dang'an Bu 1979, pp. 510-511. 

(Guangxu 33/5/27). 
26  Notes on Native Affairs. A proposed amalgamation, in: The North-China Herald, 
6/21/1907 (2080), pp. 711–712; The Capital. The Proposed Cabinet, in: The North-China 
Herald, 9/6/1907 (2091), p. 556. 

27  Ver, p. ex., a nota do censor Zhao Binglin ao Trono de 13 de agosto de 1907. 故 宮博

物院明淸檔案部 Gugong Bowuyuan Mingqing Dang'an Bu 1979, p. 511 (Guangxu 33/7/3). 

28  Cit. in United States Department of State 1910, p. 191. 
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depois, príncipe Yikuang e outros apresentaram uma petição conjunta ao Trono29, na 

qual sugeriram elevar a Autoridade para Investigação da Política (Kaocha Zhengzhi 

Guan) a Órgão de Codificação para o Governo Constitucional (Xianzheng 

Biancha   Guan) e subordiná-la ao Conselho Imperial (Junjichu). A 13 de agosto de 

1907, num decreto30 respondendo diretamente à proposta de Yikuang e de seus 

colegas, o Trono aprovou a proposta de criar a Órgão de Codificação para o Governo 

Constitucional (Xianzheng   Biancha Guan) e ordenou que essa fosse subordinada ao 

Conselho Imperial (Junjichu) temporariamente, isso é, até que o Conselho de Ajuda 

Política (Zizhengyuan), o parlamento incipiente, fosse criado. 

Esse decreto era mais um passo para gruadualmente tornar a administração 

central mais eficiente. Porém, mas que uma mera mudança de nomes e 

reorganização31, o estabelecimento da Órgão de Codificação para o Governo 

Constitucional (Xianzheng   Biancha Guan) foi um marco institucional que levou a uma 

nova fase no processe constituinte da dinastia Qing32 e ao mesmo tempo demonstrava 

que a Corte de Pequim  realmente dava importância ao objetivo de preparação 

constitucional.33 Como explicavam o príncipe Yikuang et. al. na nota introdutória à 

proposta de lei orgânica para o órgão, apresentada ao Trono a 24 de agosto de 190734, 

o modelo era o órgão de pesquisa japonês criado no início da era Meiji. 

As atribuições do órgão iam muito além da mera compilação de um texto 

constitucional para a China. De acordo com a sua lei orgânica35, era dividido em dois 

departamentos: um departamento responsável por codificar leis e outro responsável por 

estatísticas. A responsabilidade pelas estatísticas parece estranha, mas derivava da 

tarefa de coletar dados estatísticos sobre outros países. O departamento de codificação 

era subdividido em três divisões: a) uma divisão era responsável pela constituição, b.) 

uma era responsável pelos códigos legais, c) a terceira era responsável por leis avulsas 

e regulamentos administrativos. Ademais, a Órgão de Codificação para o Governo 

Constitucional (Xianzheng Biancha Guan) tinha três escritórios: um escritório de 

questões gerais, um escritório que funcionava como biblioteca e um escritório para 

                                                 
29  故宮博物院明淸檔案部 Gugong Bowuyuan Mingqing Dang'an Bu 1979, p. 45 (Guangxu 

33/7/5). 

30  故宮博物院明淸檔案部 Gugong Bowuyuan Mingqing Dang'an Bu 1979, pp. 45-46 

(Guangxu 33/7/5). 
31  Meienberger 1980, p. 57.  

32  趙林鳳 Zhao Linfeng 2014, p. 140. 

33  卞修全 Bian Xiuquan 2006, p. 33. 

34  故宮博物院明淸檔案部 Gugong Bowuyuan Mingqing Dang'an Bu 1979, pp. 47-48.  

35  故宮博物院明淸檔案部 Gugong Bowuyuan Mingqing Dang'an Bu 1979, pp. 49-51.  
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traduções, cuja tarefa era traduzir escritos estrangeiros, especialmente as constituições 

de outros países.  

Logo depois dos debates sobre a introdução de um gabinete, a atenção voltou-

se para a criação de um parlamento. Um decreto de 20 de setembro de 190736 

estabeleceu o Conselho de Ajuda Política (Zizhengyuan), que seria a base para o 

vindouro parlamento.  Um segundo decreto de 19 de outubro de 190737  ordenou que 

fossem estabelecidas assembléias provinciais (Ziyiju). Quando do estabelecimento do 

proto-parlamento, seus membros acordaram reunir-se seis vezes por mês38, porém até 

março de 1908, eles não obtiveram importantes resultados.39 Só em meados de 1908, 

a 8 de julho de 1908, duas partes do regulamento interno do Conselho de Ajuda Política 

(Zizhengyuan) foram aprovadas por decreto imperial.40 De acordo com esse 

regulamento, o  Conselho de Ajuda Política (Zizhengyuan) era uma assembléia 

unicameral, que porém já continha em si a semente de um futuro parlamento bicameral: 

Parte de seus membros era nomeada pelo governo central e outra parte pelas 

assembléias provinciais (Ziyiju). A assembléia teria uma sessão principal de três meses 

uma vez por ano, bem como um número não definido de sessões no entretempo. 

Após duas semanas, a 22 de julho de 1908, a Corte de Pequim passou outro 

decreto41, que  não só aprovou as leis orgânicas das assembléias provinciais (Ziyiju), mas 

também ordenou que a a Órgão de Codificação para o Governo Constitucional 

(Xianzheng   Biancha   Guan) e o  Conselho de Ajuda Política (Zizhengyuan) 

«rapidamente» preparassem um esboço de uma constituição monarquica baseada nas 

melhores regras dos diversos países. Os dois órgãos também foram encarregados de 

conjuntamente prepararem esboços para uma lei eleitoral e uma lista de problemas a 

serem resolvidos nos anos antes da criação do parlamento. E realmente, os dois órgãos 

rapidamente prepararam os esboços: Foram aprovados por decreto imperial apenas um 

mês depois, a 27 de agosto de 1908.42 

O Esboço Constitucional por Outorgação Imperial (Qinding Xianfa Dagang) foi o 

primeiro documento constitucional da China. Tratava-se de um curto esboço baseado 

na constituição japonesa de 1890 (especialmente em seu primeiro capítulo sobre a 

                                                 
36  故宮博物院明淸檔案部 Gugong Bowuyuan Mingqing Dang'an Bu 1979, p. 606. 

37  故宮博物院明淸檔案部 Gugong Bowuyuan Mingqing Dang'an Bu 1979, p. 667. 

38  Notes on Native Affairs. The Imperial Assembly, in: The North-China Herald, 11/1/1907 
(2099), p. 287. 
39  Notes on Native Affairs. The Tzechenyuen, in: The North-China Herald, 3/6/1908 (2117), 
p. 555. 

40  故宮博物院明淸檔案部 Gugong Bowuyuan Mingqing Dang'an Bu 1979, pp. 627-629. 

41  故宮博物院明淸檔案部 Gugong Bowuyuan Mingqing Dang'an Bu 1979, pp. 683-684. 

42  故宮博物院明淸檔案部 Gugong Bowuyuan Mingqing Dang'an Bu 1979, pp. 54-67; 67-68. 
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posição do Imperador), mas que claramente ainda não estava completo. Tinha vinte 23 

artigos, dos quais os primeiros 14 definiam os «direitos do Imperador» e os nove 

restantes os «direitos e deveres do povo». Com o seu foco nos poderes do Imperador, 

foi criticado por ser até mais conservador que seu modelo japonês.43 

Ao mesmo tempo, o decreto de 27 de agosto de 1908 anunciou um plano detalhando os passos a serem tomados nos nove 

anos seguintes a fim de preparar a China para a introdução completa da constituição. Segundo o plano, a constituição definitiva teria 

entrado em vigor em 1916. 

Porém, o projeto constitucional da Corte fracassou. O governo realizou uma parte 

dos pontos previstos no plano de nove anos, mas a dinastia não conseguiu manter a 

lealdade dos atores relevantes na sociedade chinesa. O esboço de 1908 foi fortemente 

criticado por ser demasiado conservador e exaltar os poderes do Imperador, e a partir 

de 1909, o estabelecimento das assembléias provinciais mudou o cenário político, 

aumentando fortemente a pressão externa sobre a Corte de Pequim.44 Em meio a 

revoltas, o governo foi obrigado a outorgar outro esboço de constituição em novembro 

de 1911, seguindo o modelo britânico. Porém, apenas poucas semanas depois, a 

dinastia Qing foi forçada a abdicar. Foi proclamada, a 1° de janeiro de 1912, a República 

da China,  acabando com a tentativa de reformar o Império por dentro. 

 

IV. Conclusões 

Durante as décadas seguintes à proclamação da República da China, a reação 

do governo chinês ao movimento constitucional era normalmente descrevida como 

insincera e, na verdade, como uma tentativa reacionária de adiar a verdadeira 

introdução do constitucionalismo na China.45 Os esforços de reforma política na primeira 

decada do século XX eram muitas vezes interpretados como um passo para trás, como 

um tentativa de recentralizar o poder nas mãos da aristocracia de Pequim.46 Mas, como 

pesquisas mais recentes mostram47, o governo estava de fato trabalhando em sua 

própria versão de constitucionalismo, em uma tentativa de «reforma dentro da 

tradição»48. Embora interpretasse o conceito de constitucionalismo de seu próprio modo 

conservador, estava de fato tentando executar reformas, ações essas que foram em 

parte freadas por conflitos entre diversos setores do governo. 

                                                 
43  卞修全 Bian Xiuquan 2006, p. 45. 

44 Meienberger 1980, p 13. 
45  Li 1968, pp.  208-209. 
46  Seitz 2000, p. 106.    
47  P. ex. Meienberger 1980, p. 13. 
48 Meienberger 1980, p. 13. 
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Porém, além disso, há um outro aspecto do incipiente constitucionalismo que 

não recebou bastante consideração dos historiadores jurídicos. A China tem uma 

tradição milenar de sofisticadas estruturas políticas, para as quais usar o termo 

«constituição» no seu sentido de «quadro normativo de uma estrutura política» é 

perfeitamente válido.49 O quê era, então, a função da nova constituição na China 

imperial? 

O constitucionalismo acarretava um «enorme» programa de reformas políticas, 

mas ao mesmo tempo não era só a introdução de um sistema «representativo»50, até 

mesmo porque o parlamento a ser introduzido não teria o poder que tinham outros 

parlamentos da época. A codificação de uma constituição servia também para legitimar 

o governo interna e externamente. A experiência do Japão, que conseguiu, em poucas 

décadas, tornar-se uma potência imperialista, foi decisiva para as reformas chinesas. 

As missões ao exterior, os institutos de pesquisa e o próprio processo de reformas 

políticas seguiam o modelo japonês. Como o hino e a bandeira nacional, que não por 

acaso foram escolhidos mais ou menos na mesma época, a carta constitucional, que 

estava para ser proclamada no final do processo, seria uma espécie de símbolo do 

Estado. Os líderes políticos da China percebiam a codificação de uma constituição como 

uma tendência global, na qual a China tinha que participar para tornar-se um membro 

da ordem mundial que se encontrava em formação. 

                                                 
49  Zhao Hui 2012, p. 38. 
50 Essa foi a sucinta definição de «constitucional» dada reiteradamente pelo 
representante dos EUA à China na época, William Rockhill. United States Department  of State 
1910, pp. 179, 191. 
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CAPÍTULO XXIV 

 
 

O CAPITAL ESTRANGEIRO E A RESPONSABILIDADE DO DIREITO 
AMBIENTAL NA GARANTIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR: UMA QUESTÃO DE 

JUSTIÇA SOCIAL 
 

Amanda Dias Verrone1 
Elisabete Maniglia2 

 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

O aspecto universal da economia de mercado, a consequente divisão internacional do 

trabalho e produção e as responsabilidades ambientais oriundas dessa divisão são elementos 

fundamentais para análise na área do Direito Ambiental contemporâneo. As recentes políticas 

econômicas baseadas na aliança entre instituições financeiras e internacionais, 

representantes do modelo neoliberal de desenvolvimento, aliadas à ação política dos 

governos nacionais demonstram um cenário marcado pelas perversas imposições do capital 

estrangeiro, as quais, infelizmente, não constituem elementos novos nas problematizações, 

sobretudo, aquelas realizadas pelos países colonizados do Sul. 

O presente estudo entende segurança alimentar a partir da definição brasileira enviada 

à Cúpula Mundial de Alimentação realizada no ano de 1996, a qual é citada por Maluf. Esta 

definição é bastante ampla e completa por trazer em seu corpo conceitual, tanto o princípio 

do acesso permanente dos indivíduos aos alimentos, a questão das quantidades suficientes 

e permanentes destes, a esfera da qualidade alimentar e nutricional e a das práticas 

alimentares saudáveis, que são as principais dimensões constitutivas do conceito de 

segurança alimentar. 

[...] segurança alimentar significa garantir, a todos, condições de 
acesso a alimentos básicos de qualidade em quantidade suficiente, de 
modo permanente e sem comprometer o acesso a outras 
necessidades básicas, com base em práticas alimentares saudáveis, 
contribuindo, assim, para uma existência digna num contexto de 
desenvolvimento integral da pessoa humana (MALUF, 2001, p. 147). 

                                                 
1 Graduanda no curso de Direito da Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Faculdade de Ciências 
Humanas e Sociais e pesquisadora de iniciação científica bolsista FAPESP. E-mail: 
amandaverrone@gmail.com 
2 Livre docente pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Faculdade de Ciências Humanas e 
Sociais e professora adjunta de Direito Agrário e Direito Ambiental da UNESP. E-mail: 
manigliaelisabete@gmail.com 
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É com base neste conceito que serão analisadas as problemáticas enfrentadas por 

consideráveis setores da população brasileira que, em pleno século XXI e no auge do 

“desenvolvimento” capitalista, ainda sofrem da incerteza do alimento frente à presença 

crescente do capital estrangeiro na economia brasileira. 

A segurança alimentar está vinculada ao acesso aos produtos de boa qualidade e de 

razoável disponibilidade no mercado. Entretanto, o elemento central para a realização da 

segurança alimentar vincula-se às condições econômicas de adquirir esses alimentos. A 

pobreza e a desigualdade social geram fome, desnutrição, carência alimentar e sustentam-se 

sobre um modelo problemático de concentração de renda, desperdício e exploração dos 

sujeitos mais pobres.  

É partindo desse pressuposto que a primeira parte do presente trabalho apresenta a 

perversidade do modelo de desenvolvimento historicamente instituído no Brasil, o qual desde 

antes de sua independência estabelece as bases de sua estrutura produtiva sobre o modelo 

monocultor e agroexportador de produtos primários. Sem analisar a macroestrutura 

econômica e a conjuntura sociohistórica que o país experimentou e vivencia até os dias atuais, 

é impossível compreender a dificuldade da realização da segurança alimentar em um país 

continental e com potencialidades climáticas e geográficas de produção invejáveis.  

A segunda parte deste trabalho apresenta a necessidade de compreender o acesso à 

alimentação regular e sadia enquanto direito humano fundamental e não enquanto 

benemerência ou ato caridoso por parte do Estado. Busca-se demonstrar a necessidade de 

superar o caráter essencialmente capitalista e vinculado à lógica do mercado que o Direito 

Agrário e Ambiental doutrinários historicamente assumem, resgatando sua função 

socioambiental comprometida com a concretização de um meio ambiente sadio e equilibrado 

e objetivando, como fim último, a realização da justiça social. 

Discute-se, por fim, a problemática da estrangeirização das terras brasileiras enquanto 

um dos exemplos materiais mais preocupantes da presença do capital internacional e como 

elemento dificultador da garantia da segurança alimentar no Brasil. Como alternativa ao 

modelo hegemônico de produção, apresenta-se a agricultura familiar como possibilidade de 

realização da justiça social dentro dos limites estreitos impostos pela sociabilidade do capital 

e pelo Estado democrático de direito. 

2 Contextualização sociohistórica da presença do capital estrangeiro e a 
imposição do modelo de desenvolvimento monocultor e agroexportador  
A presença do capital estrangeiro nas terras brasileiras é observada desde muito antes 

da independência do país. O sistema de Capitanias Hereditárias, baseado no sistema utilizado 

desde o século XV nas possessões portuguesas de Madeira e Açores, foi implementado a 

partir da urgente necessidade de Portugal em ocupar as terras brasileiras e fazê-las produzir, 

sob fortes ameaças de ocupação por parte dos franceses e holandeses indóceis às doações 
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efetuadas pelo Papa a Portugal e a Espanha. Assim, iniciava-se a fase de intensa exploração 

econômica, tendo por base a utilização extensiva da terra e o imediato aproveitamento de sua 

matéria-prima fundamental: a cana-de-açúcar (SANTOS, 1995, p. 35). 

A instituição do regime sesmarial, segundo registros históricos, nasceu em Portugal 

em 26 de junho de 1375, com Dom Fernando em contexto bastante diverso àquele em que 

foi introduzido no Brasil. Dom Fernando, à vista do abandono das lides agrícolas por parte 

dos grandes proprietários, promulgou, nos termos de Fernando Pereira Sodero, lei “drástica 

e violenta” (SODERO, 1990, p. 5), uma vez que forçava todos os proprietários a lavrarem suas 

terras sob pena de, em não o fazendo, obrigavam-se a ceder tais terras aos que as quisessem 

lavrar. 

De comum entre Portugal e Brasil na adoção do regime sesmarial é que ele incide 

sobre as terras inaproveitadas, contudo a ociosidade do solo decorre de razões 

consideravelmente distintas. A legislação das sesmarias representava em Portugal uma 

tentativa para salvar a agricultura decadente e evitar o abando do campo, que se acentuava 

à medida que se decompunha a economia feudal e cresciam as atividades dos centros 

urbanos. No país luso havia grande concentração de terras e precisava-se resolver o 

problema de escassez de alimentos, enquanto no Brasil a necessidade residia em ocupar o 

vasto território para preservá-lo dos interesses dos demais estrangeiros, deixando-o 

reservado somente aos interesses portugueses. 

Percebe-se, então, que o próprio regime de distribuição das terras e ocupação e 

produção do solo aplicado no Brasil não traz em seu bojo a preocupação da produção de 

alimentos para abastecimento interno. Ao contrário do que ocorreu em Portugal, o início da 

estruturação produtiva brasileira consiste, essencialmente, na intensa exploração dos 

recursos naturais e no cultivo das terras para abastecimento do mercado internacional. Ainda 

que as condições de acesso ao alimento sadio naquele período fossem bastante distintas das 

atuais, a formação da cultura produtiva nestas terras, desde o início, pouco se preocupou em 

garantir o acesso à alimentação adequada a todos que sobre essas terras exerciam suas 

humanidades e dignidades.  

Como o objetivo central deste trabalho não está no aprofundamento sóciohistórico dos 

institutos jurídicos coloniais, mas, em seu lugar, a demonstração da secundariedade a qual a 

produção de alimentos no Brasil foi historicamente submetida, basta explicitar que o regime 

sesmarial brasileiro só é levado a termo no ano de 1822. 

Segundo Roberto Smith, são dois os principais fatores que contribuíram para o fim do 

instituto: o surto de crescimento da agricultura mercantil de exportação a partir do fim do 

século XVIII e início do século XIX, associado à crise do capitalismo após as guerras 

napoleônicas e o segundo motivo foi a transferência da Corte para o Brasil em 1808, seguida 
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da questionável distribuição de terras em face da transação de favores que a proximidade do 

poder real permitia (SMITH, 1990, p. 162). 

 Já o século XIX é notadamente um século heterogêneo da história brasileira. Segundo 

Celso Furtado, a primeira metade do século XIX constitui um período de transição durante o 

qual se consolidou a integridade territorial e se firmou a independência política do país. Os 

privilégios concedidos por Portugal à Inglaterra geraram crises internas, entretanto, ainda 

nesse mesmo século se vislumbrava a consolidação do país e o seu “desenvolvimento”. 

Após a Independência em relação a Portugal, a burguesia nacional, que era 

fundamentalmente formada por grandes proprietários de terras, senhores de engenho e 

comerciantes, rapidamente se integra na relação de dependência com o capitalismo inglês. 

Assim, ocorre uma reorganização interna do conjunto das relações de produção: abolição do 

trabalho escravo, inserção brasileira no mercado capitalista mundial como fornecedor de 

matérias-primas, novo estatuto para a propriedade fundiária regulamentada pela Lei de Terras 

com amparo na Constituição de 1824, entre outros. Em nível internacional, o final do século 

conhece a consolidação do capitalismo monopolista e do imperialismo moderno e a 

hegemonia do poderio inglês se impõe. 

No século XX, especialmente a partir da década de 60 após o golpe militar, a burguesia 

nacional – sempre aliada aos interesses do capital estrangeiro – revelou seu projeto de 

desenvolvimento para o campo brasileiro.  Um projeto que acusava o atraso tecnológico da 

agricultura brasileira como principal responsável pela crise de abastecimento interno e que 

publicamente aparentava preocupar-se com a produção de matérias primas para garantir a 

certeza do alimento, enquanto que, na esfera privada, estimulava a entrada de créditos 

propiciados por órgãos internacionais apresentando a produtividade como condição sine qua 

non para o pleno desenvolvimento industrial do país. 

A “modernização conservadora” colocada pelos militares, por meio da “Revolução 

Verde”, conduziu a uma integração crescente entre o capital agrário, industrial e comercial por 

meio da expansão das agroindústrias multinacionais, o que reforçou o investimento 

estrangeiro no mercado de terras nacionais, acentuou a histórica concentração fundiária e 

intensificou o processo de êxodo rural que contribui, entre outros elementos, inclusive para o 

aumento no processo de favelização dos centros urbanos. 

A compreensão acerca dos interesses políticos e econômicos que sustentavam a 

revolução verde é de extrema importância para a investigação em questão, pois ela 

representa o avanço da entrada do capital estrangeiro no meio rural brasileiro, sob o viés da 

“modernização” tecnológica do campo, que, até então, era tido como um setor atrasado e 

culpado pelo subdesenvolvimento nacional. 
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Ao observar as tendências do capitalismo globalizado do século XXI, o que se revela 

é um complexo sistema de acumulação financeira que domina as diversas dimensões de 

existência do ser social, a fim de assegurar a reprodução e dominação do grande capital -no 

caso dos países latino-americanos, do capital internacional- à custa de uma crescente 

polarização da riqueza: as reformas neoliberais, a reestruturação produtiva e a naturalização 

da “questão social”. 

O modelo de desenvolvimento colocado aos países de “capitalismo tardio” possibilita 

que grandes indústrias formadas pelo capital internacional e nacional mercantilizem recursos 

como a terra, a água e o ar atmosférico em nome da produção, que, evidentemente não é 

repartida de maneira equânime entre os países do globo, tampouco é destinada à produção 

de alimentos de qualidade e que garantam a segurança alimentar e nutricional dos países 

periféricos ambientalmente devastados e historicamente fornecedores de matérias-primas.  

Ocorre assim a negação do acesso à alimentação saudável que, neste trabalho, afirma-se 

como um direito à vida e negar este direito representa, portanto, negar a primeira condição 

para a cidadania que é a própria vida. 

Josué de Castro foi um dos primeiros intelectuais a identificar que a fome não era um 

problema natural e que, sendo assim, não era resultado dos elementos da natureza. Ao 

contrário, Castro acusa como causa da fome as ações humanas e suas opções políticas e 

econômicas através das quais governavam seus países. Assim, compreende-se que a fome 

é um fenômeno socialmente determinado que, assim sendo, requer soluções sociais e 

políticas e não meramente técnicas 

A fome, no Brasil, é conseqüência, antes de tudo, do seu passado 
histórico, com os seus grupos humanos sempre em luta e quase nunca 
em harmonia com os quadros naturais. Luta, em certos casos, 
provocada e por culpa portanto da agressividade do meio, que iniciou 
abertamente as hostilidades, mas quase sempre por inabilidade do 
elemento colonizador, indiferente a tudo que não significasse 
vantagem direta e imediata para os seus planos de aventura mercantil. 
Aventura desdobrada em ciclos sucessivos de economia destrutiva, 
ou pelo menos desequilibrante da saúde econômica da nação: a do 
pau-brasil, a da cana-de-açúcar, a da caça ao índio, a da mineração, 
a da lavoura nômade, a do café, a da extração da borracha, e 
finalmente a da industrialização artificial baseada no ficcionismo das 
barreiras alfandegárias e no regime da inflação... E o “fique rico” tão 
agudamente estigmatizado por Sérgio Buarque de Holanda... Em 
última análise, esta situação de desajustamento econômico e social 
foi conseqüência da inaptidão do estado político para servir de poder 
equilibrante entre os interesses privados e o interesse coletivo. A 
princípio por sua tenuidade e fraqueza potencial diante da fortaleza e 
independência dos senhores de terras, manda-chuvas em seus 
domínios de porteiras fechadas... Ultimamente, num contrastante 
exagero noutro sentido, no excesso centralizante do poder... 
Conseqüência dessa centralização absurda e da política de fachada 
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da República foi o quase abandono do campo e o surto da 
urbanização... que não encontrando no país nenhuma civilização rural 
bem enraizada veio acentuar de maneira alarmante a nossa 
deficiência alimentar (CASTRO, 1946, p. 293). 

 

Dessa maneira, para além da constatação de que o Brasil historicamente tem tratado 

a Questão Ambiental, Agrária e a segurança alimentar de maneira secundarizada e 

conservado o poder monopolista dos latifundiários, é possível identificar também que a 

presença do capital internacional é muito mais antiga e influente nas questões políticas, 

jurídicas, econômicas e sociais do que a tendenciosa divisão cartesiana do tempo histórico 

tradicionalmente apresenta. 

3 O direito humano à alimentação regular e sadia e a responsabilidade 

socioambiental do Direito  

Após o breve retrospecto sociohistórico a respeito da formação da estrutura produtiva 

brasileira, o qual evidencia séculos de submissão dos interesses nacionais em prol do 

fortalecimento da aliança entre os setores representantes do grande capital mundial, percebe-

se que, tal qual a preservação ambiental, a segurança alimentar em países periféricos revela-

se questão marginalizada e subjugada em prol dos interesses do mercado internacional. 

Ainda, demonstra-se que pensar a responsabilidade do Direito Ambiental em propiciar a 

segurança alimentar é necessariamente tratar da realização da justiça social.  

De acordo com Valente, o debate em torno da alimentação não pode ficar restrito aos 

elementos que a circunscrevam à dimensão nutricional. Isso seria simplificar a noção de vida 

e de pensá-la nos marcos da sobrevivência biológica, enfraquecendo o conteúdo de 

humanidade que a mesma encerra, visto que o centro da questão é a existência do indivíduo 

em sociedade (VALENTE, 2002). 

A garantia do acesso à alimentação alcançou o reconhecimento enquanto direito 

fundamental pela primeira vez através do importante diploma internacional da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos celebrado no ano de 1948. Importante salientar que os 

direitos humanos firmados nesta Declaração são aqueles direitos que todos os seres 

humanos dispõem, única e exclusivamente, por terem nascido e serem parte da espécie 

humana. São direitos inalienáveis que independem de legislação nacional, estadual ou 

municipal específica. O art. 25 da sua versão inicial traz: 

 

Artigo 25. 1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz 
de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços 
sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, 
doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios 
de subsistência fora de seu controle (Disponível em: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf). 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf


Amanda Dias Verrone e Elisabete Maniglia 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

360 

 

 
O direito à alimentação adequada está contido no rol dos direitos sociais e na medida 

em que se encontra reconhecido como um direito fundamental nos pactos globais de todo o 

mundo, consiste em um direito de aplicação imediata e realização progressiva, pois sem sua 

efetivação não há que se falar em justiça social. Segundo o doutrinador Celso Antônio 

Bandeira de Mello 

A consagração dos direitos sociais retrata a ereção de barreiras 
defensivas do indivíduo perante a dominação econômica de outros 
indivíduos. Enquanto os direitos individuais interditam ao Estado o 
amesquinhamento dos indivíduos, os direitos sociais interditam aos 
próprios membros do corpo social que deprimam economicamente ou 
que releguem ao abandono outros indivíduos menos favorecidos pela 
fortuna. (MELLO, 1981, p. 235). 
 

O Ministério das Relações Exteriores, em 1996, posicionou-se no sentido de que o 

acesso à alimentação consiste em um direito em si mesmo, uma vez que a alimentação 

constitui-se no próprio direito à vida. Negar esse direito é, antes de mais nada, negar a 

primeira condição para a cidadania, que a própria vida; daí ser o direito alimentação um direito 

humano básico que, junto aos demais direitos constantes no artigo 5º da Constituição Federal, 

integra o rol das garantias e dos direitos fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro. 

Ainda, o direito de se alimentar regular, adequada e sadiamente não deve ser 

entendido sob a perspectiva da caridade, benemerência ou resultado de ações de caridade, 

mas essencialmente, visto como obrigação exercida pelo Estado que representa toda a 

sociedade, possui o dever de proteger seus cidadãos, bem como de garantir seus direitos. 

O esforço da FAO no desenvolvimento de ações com programas  brasileiros a 

partir do final da década de 70 revela-se de grande importância para o avanço e superação 

das questões agroalimentares e da fome, entretanto elas só foram introduzidas na agenda da 

política nacional brasileira apenas na década de 90 com a instalação do Conselho Nacional 

de Segurança Alimentar e limitavam-se às discussões acerca do abastecimento e da política 

agrícola nacional subserviente aos interesses do mercado estrangeiro, remetendo as origens 

da insegurança alimentar ao desemprego e à pobreza agravados pela política recessiva dos 

anos 80. A preocupação quanto ao processo de modernização conservadora ainda revela-se 

incipiente e pouco resolutiva sob o ponto de vista macroestrutural, uma vez que essa não 

propiciou o barateamento dos alimentos e, tampouco, a ampliação do acesso aos mesmos. 

Historicamente problemáticas como a segurança alimentar são majoritariamente 

estudadas pelas ciências da Economia, Sociologia, Medicina e Nutrição. Infelizmente ainda 

são poucos os juristas que se desafiam a (re)pensar o modelo de desenvolvimento que está 

colocado e se interessam pela realização da justiça social a partir  da garantia do alimento a 
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todos por meio da construção crítica do Direito Agrário, Ambiental e dos Direitos Humanos. 

Sposati critica a universidade e o direito na construção da segurança alimentar 

Dizemos é de direito. É de cidadania, mas do ponto de vista da 
consolidação efetiva desses direitos há um campo a construir. Quanto 
nós, na condição de membros da Universidade, estamos atentos à 
produção de um paradigma científico que contenha uma centralidade 
na questão da efetivação dos direitos da cidadania? Assim, preciso 
pensar que a segurança alimentar ou a insegurança alimentar nasce 
do patamar da ética na política. Quando trazemos isto para a 
universidade, preciso pensar que há fome de alimento, há exclusão de 
educação e conhecimento, o que recai na questão do emprego, na 
questão da geração de renda e da cultura. A fome é, portanto, 
resultante de uma questão amplamente complexa do processo de 
exclusão social, portanto uma questão de democracia social, 
democracia econômica, política e democracia do acesso ao 
conhecimento. (SPOSATI, 1996, p.190-3). 

É necessário superar o caráter essencialmente capitalista e vinculado à lógica do 

mercado que o Direito Agrário e Ambiental doutrinários historicamente assumem, 

preocupando-se acima de tudo em realizar as categorias “produtividade” e “empresariado” 

como elementos centrais do desenvolvimento rural. É urgente resgatar a responsabilidade 

socioambiental que o Direito possui perante a promoção da dignidade humana, à erradicação 

da pobreza, à diminuição das desigualdades, à concentração fundiária e, sobretudo, à 

segurança alimentar.  

A responsabilidade social do Direito fundamenta-se essencialmente na função 

socioambiental da propriedade, uma vez que desta premissa parte toda a teoria que estrutura 

o ramo jurídico em estudo. Ao menos no âmbito da normatividade legal, o bem comum é parte 

integrante do uso da terra e o interesse social tem que estar demonstrado para garantir a 

proteção jurídica da mesma. De acordo com a corrente teórica dominante, a dimensão social 

do Direito Agrário e Ambiental traz atribuições ao proprietário, o qual mediante obrigação 

constitucional deve exercer produção racional e exploração de recursos consoantes com a 

técnica regional, respeitando as normas trabalhistas e ambientais. 

Dessa maneira, mesmo diante de um cenário econômico globalizado e com forte 

presença do capital estrangeiro na economia interna, constitui responsabilidade social do 

Direito garantir a efetivação dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Daí 

a importância de contrapor o problema histórico de insegurança alimentar com a crescente 

aquisição das terras brasileiras pelo capital estrangeiro no próximo item, pois à medida que 

aumentam as fusões internacionais e a injeção de capital global para valorização do 

agronegócio brasileiro, diminuem as áreas disponíveis para as políticas de reforma agrária e 

agricultura familiar que substancialmente alimentam milhões de brasileiros. 

Seja através do discurso falacioso de “neutralidade jurídica”, seja através da crença 

de emancipação social por meio do Direito, é inegável que o Direito exerce uma mediação 
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entre os problemas do mundo real e as soluções reais para tais problemas. E é esse o 

elemento gerador da noção problemática e falseadora que se propaga à sociedade de que a 

solução jurídica para os problemas é universal, verdadeira e bastante. Nesse sentido, é 

essencial fazer do Direito o “locus” onde as contradições, os conflitos e os debates se dão, 

tirando-o da sua atual e exclusiva condição de corpo normativo para torná-lo vivo, 

comprometido e ideológico (AGUIAR apud MOLINA, 2002, p. 51). 

4 Estrangeirização das terras brasileiras como elemento dificultador da justiça 

social: agricultura familiar e a garantia da segurança alimentar 

Conforme demonstrado ao longo deste trabalho, a submissão internacional imposta 

pelas alianças milionárias entre as elites rurais nacionais e os grandes setores do capital 

estrangeiro, constituem traços marcantes das Questões Agrária e Ambiental brasileiras. 

O aumento significativo na aquisição das terras brasileiras por representantes do 

capital estrangeiro, assim como os processos de expropriação e especulação imobiliária não 

são assuntos novos nos cenários político e jurídico do país. No entanto é indiscutível a 

necessidade e atualidade de trazer a questão das estrangeirização das terras a lume quando 

se ousa questionar as problemáticas decorrentes da presença perversa do grande capital 

transnacional - especialmente nos contextos latino-americanos – e, assim, demonstrar sua 

participação na perpetuação da insegurança alimentar e, consequentemente, na 

inviabilização da realização da justiça social. 

No cenário agrário recente, segundo Sergio Sauer, vive-se uma “corrida mundial” por 

terras, a qual se acelerou após a crise econômica de 2008 e fomentou a discussão sobre 

soberania nacional, limites de faixa de fronteira, relatividade do direito à propriedade, 

caracterização legal de nacionalidade e estrangeiro, entre outros (SAUER, 2010, p.73). 

Apesar do discurso hegemônico de desterritorialização a partir do desenvolvimento da 

globalização ou da mundialização do capital, historicamente e conforme apresentado no item 

anterior, o campo brasileiro foi alvo de disputas territoriais tanto entre a elite brasileira e os 

representantes do capital internacional, quanto entre os grandes proprietários e os 

camponeses e trabalhadores e trabalhadoras rurais. 

Estudos feitos pelo Banco Mundial revelam que, comparativamente, a transferência de 

terras agricultáveis era da ordem de 4 milhões de hectares por ano antes de 2008 e, entre 

outubro de 2008 e agosto de 2009, foram comercializadas mais de 45 milhões de hectares, 

sendo que 75% destes foram em países africanos (BANCO MUNDIAL, 2010, p. 06). Ainda 

segundo os dados do Banco Mundial, 46,6 milhões de hectares de terras foram vendidos, 

sendo que 3,6 milhões de hectares constituíam terras brasileiras e argentinas. Os dados 

revelaram também que o Brasil contribuiu com a produção de três commodities: milho, soja e 
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cana-de-açúcar, sendo que utiliza metade de seu cultivo anual de cana para a produção de 

álcool e parte significativa do óleo de soja para produção de biodiesel.  

É evidente que esse incremento dos investimentos internacionais no setor primário 

brasileiro não apenas resultou no aumento da aquisição de terras, como demonstra também 

que a produção de alimentos saudáveis e a preocupação com a segurança e a soberania 

alimentar do povo brasileiro não são pautas das milionárias transações entre o capital 

estrangeiro e a elite agroindustrial nacional.  

No que tange ao Direito, a invasão do capital internacional por meio das apropriações 

de terras não ocorre por falta de previsão legal. Além da Constituição Federal de 1988 em 

seus artigos 170, 172 e 190, que asseguram, por exemplo, o princípio da função 

socioambiental e regulam os investimentos realizados pelo capital estrangeiro, há ainda 

legislação vigente no Brasil desde o ano de 1971 que regula a aquisição de imóvel rural por 

pessoas físicas e jurídicas estrangeiras. 

Além disso, a lei 11.346 de 2006 criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional e previu a elaboração da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

buscando assegurar o direito humano à alimentação adequada. Estes foram grandes passos, 

pois consagraram o direito humano à alimentação e abriram a possibilidade de qualquer 

cidadão desprovido desse direito cobrar do Estado medidas que corrijam ou amenizem essa 

situação. 

A crescente apropriação das terras nacionais pelo capital estrangeiro é preocupante 

devido a diversos aspectos sociojurídicos como, por exemplo, a soberania e segurança 

nacionais, o direito ao território, a devida utilização e exploração dos recursos naturais e, 

também, por representar grandes quantidades de terras que não são destinadas à produção 

de alimentos para abastecimento e consumo internos.  

Fica evidente que apesar do Direito Ambiental normativo assegurar o direito ao meio 

ambiente sadio a todos os cidadãos e países de maneira equânime e ainda garanti-lo 

enquanto direito fundamental, na materialidade o que se apresenta são práticas que visam 

humanizar o capitalismo e convencer o mundo de que o crescimento econômico globalizado 

e guiado pelo mercado é a via mais eficaz para conduzir a humanidade ao equilíbrio ecológico 

e social. O próprio discurso de desenvolvimento sustentável, quando pensado dentro dos 

moldes e limites capitalistas, revela-se um mito diante da efetivação de diversos direitos 

fundamentais. 

A aquisição das terras brasileiras por estrangeiros é importante demonstração da 

perversidade praticada pelo capital internacional, uma vez que no Brasil são os pequenos 

proprietários e trabalhadores da agricultura familiar que garantem a produção voltada para o 

consumo interno, de maneira que a negação material do direito à terra aos trabalhadores 
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rurais brasileiros representa, portanto, o desincentivo e a despreocupação do Estado nacional 

não apenas perante a segurança alimentar, mas, também, perante a soberania alimentar 

reivindicada pelos movimentos sociais.  

De acordo com o relatório SOFA das Nações Unidas, a agricultura familiar produz 

cerca de 80% dos alimentos no mundo. A prevalência e a produção significam que "são vitais 

para a solução do problema da fome", que atinge mais de 800 milhões de pessoas, segundo 

Diretor-Geral da FAO (Disponível em: https://www.fao.org.br/cafppef.asp). 

Diante de dados apresentados pela FAO que estimam ser a agricultura familiar 

responsável por 75% de todos os recursos agrícolas do mundo e a entendendo como um tipo 

de arranjo de produção e de práticas sociais produtor de bens materiais e imateriais para a 

sociedade e com relevância história para sustentar a preservação de costumes e hábitos 

alimentares, é irresoluto que é a agricultura familiar – e não a produção hegemônica voltada 

para o agronegócio – que efetivamente contribui para a construção da segurança alimentar e 

nutricional na sociedade e quiçá para a promoção da justiça social. 

A agricultura familiar, além de vincular-se diretamente com a garantia da produção de 

alimentos para consumo interno, é cada vez mais influenciada pelo avanço dos 

conhecimentos agroecológicos de produção. Nos países de capitalismo desenvolvido, a 

agricultura familiar, conforme José Eli da Veiga: “combate a degradação dos 

agroecossistemas provocada pelo processo modernizador do século XX; exige novas regras 

disciplinares para o sistema agroalimentar; e promove práticas mais adequadas à 

preservação dos recursos naturais e ao fornecimento de alimentos mais sadios.” (VEIGA, 

1996, p. 388).  

 

 5 Considerações Finais 

Neste trabalho buscou-se apresentar, retornado brevemente desde o período colonial, 

o complexo panorama histórico da realidade agrária e ambiental nacional, com enfoque nas 

relações sócio-jurídicas majoritariamente favorecedoras da manutenção do modelo 

monocultor e agroexportador de comoditties, da grande propriedade, da concentração 

fundiária e da submissão nacional perante os interesses do capital estrangeiro. Ainda, o 

modelo de desenvolvimento implementado no Brasil, demonstra a histórica negação do 

acesso à alimentação saudável que, neste trabalho, afirma-se como um direito à vida.  

Considerando a fome um fenômeno socialmente determinado, a discussão em torno 

da alimentação não pode ficar restrita aos elementos estritamente nutricionais, tampouco as 

soluções devem limitar-se aos aspectos meramente técnicos. É necessário entender o acesso 

à alimentação sadia, adequada e regular enquanto um direito humano fundamental tutelado 

https://www.fao.org.br/cafppef.asp
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nacional e internacionalmente e, sendo assim, enquanto um dever do Estado efetivar, 

assegurar e fazê-lo cumprir. 

A estrangeirização das terras brasileiras pelo grande capital internacional revela-se 

fenômeno extremamente preocupante principalmente por aumentar os investimentos no 

modelo do agronegócio o qual, ao contrário do que amplamente divulgado, favorece a 

produção de comoditties nos países em desenvolvimento e pouco contribui para o acesso 

amplo e seguro dos alimentos por parte de todos os cidadãos.  

Pensando na realidade agrária e ambiental brasileiras, a agricultura familiar apresenta-

se como principal atividade garantidora da alimentação da população interna. Logo, faz-se 

urgente o aumento dos investimentos estatais voltados à realização de políticas públicas 

descentralizadas e acessíveis para os produtores da agricultura familiar, uma vez que esta 

constitui instrumento fundamental para a segurança alimentar dos povos e, ainda, representa 

técnica produtiva viabilizadora de um desenvolvimento efetivamente social e econômico 

sustentável. 

Conforme demonstrado no decorrer deste trabalho, ainda é pouco o número de 

estudos que se debruçam acerca do potencial que o Direito Agrário e Ambiental possuem 

enquanto importantes instrumentos de transformação social e até mesmo enquanto espaços 

de disputa político-ideológica, quando pensados e exercidos dentro de uma perspectiva crítica 

e comprometida com o reconhecimento e cumprimento de direitos humanos e ambientais 

fundamentais, com a segurança alimentar, com a produção agroecológica equilibrada e, 

sobretudo, com a realização da justiça social.  

A crítica, sobretudo diante de tempos cada vez mais difíceis perante o monopólio do 

grande capital e do agronegócio, se faz urgente e necessária. Contudo, questionar a estrutura 

historicamente colocada e, principalmente, propor mecanismos alternativos que busquem a 

efetivação de direitos e garantias mínimas é essencial aos profissionais do Direito. Assim, 

nunca é exagerado (re)pensar  a função socioambiental e a que e quem se destina o 

conhecimento produzido, por exemplo, por este trabalho. 

É necessário, portanto, reforçar o compromisso social que o Direito Agrário e 

Ambiental possuem e este trabalho objetiva à luz dos ensinamentos da própria professora 

Elisabete Maniglia 

A responsabilidade social, decorrente do Direito Agrário, entrelaça-se 
com a efetividade da garantia da vida, por meio da terra para se 
plantar, da dignidade do trabalho rural, da manutenção do meio 
ambiente e dos cuidados que devem ser mantidos, para que a 
natureza continue na sua missão de vida planetária. Não haverá meio 
ambiente saudável, se não existir agricultura responsável. Não existirá 
vida digna, se não houver alimento e meios para obter essa produção 
em quantidade suficiente para todos (MANIGLIA, 2009, p. 19). 
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CAPÍTULO XXV 

 

 

O DIREITO HUMANO À LIBERDADE E O SISTEMA CARCERÁRIO 

BRASILEIRO 

 

Érica Guerra da Silva1 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal realizar uma análise acerca da 

convergência entre a Doutrina da Virtude Kantiana, dos deveres de virtude para com 

outros seres humanos provenientes do respeito a eles devido, visando entender o direito 

humano à liberdade através da conscientização moral, sendo a análise voltada para o 

sistema prisional brasileiro. 

 A pesquisa realizada foi dividida em quatro itens, sendo que no primeiro deles 

estuda-se a Doutrina da Virtude Kantiana, os deveres com os outros e o imperativo 

categórico como ideia central o sistema externo de forma estruturado por Kant. 

No segundo item, analisa-se a aplicação da norma do Código de Processo 

Penal, com o advento da Lei nº 12.736, de 30.11.2012, que inseriu o § 2º, do art. 387, 

como a interpretação adotada pelos Tribunais brasileiros representa uma violação do 

direito humano à liberdade.   

 No terceiro item, é analisada a atuação da Organização dos Estados 

Americanos (OEA): Comissão Interamericana de Direitos Humanos e Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, considerando os tratados e convenções que o 

Brasil é signatário: Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da 

Costa Rica); Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem  e Regras 

Mínimas para o Tratamento de Reclusos (ONU), como mecanismo para ampliar a 

discussão sobre o tema e buscar cessar esta violação ao direito humano à liberdade. 

 O quarto item, trata da Política do Sistema Nacional de Penas que é voltada 

ao desencarceramento, estabelecendo que a pena de prisão deve ser utilizada como 

último recurso para o enfrentamento de comportamentos definidos como crime, a fim de 

reduzir gradativamente a população prisional do Brasil. 

                                                 
1 Doutoranda em Direito da Universidade Estácio de Sá. Professora Assistente 2, da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ-ITR). Autora de Livros e artigos jurídicos. 
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Por fim, com relação à sistemática da investigação, trata-se de pesquisa do tipo 

bibliográfico documental qualitativa, orientada pelo modelo crítico dialético, sendo que, 

após uma primeira etapa de observação dos parâmetros gerais, foi realizada uma 

análise da situação do sistema carcerário brasileiro. Logo, trata-se de pesquisa 

bibliográfica e qualitativa, que tem como fontes previstas para o alcance dos objetivos: 

a Constituição Federal; a legislação brasileira, a jurisprudência brasileira e a doutrina. 

 

  

1.  A relação entre moral e o sistema carcerário brasileiro sob a ótica da Doutrina 

da Virtude Kantiana 

 

 A Doutrina da Virtude Kantiana tem o imperativo categórico como ideia central, 

que se constitui no dever: “age sempre em conformidade com uma máxima que 

desejarias que pudesse ser ao mesmo tempo uma ideia universal.”2 

 Na estruturação do sistema adequado Kantiano, estabeleceu-se as divisões da 

ética, considerando os sujeitos e tendo os deveres de seres humanos para si mesmo e 

para outros seres.  

 A ética exige que o ser humano aja de acordo com a natureza racional, para 

efetividade do princípio: “age com respeito a todo o ser racional (a ti mesmo e aos 

demais) de tal modo que ele em tua máxima valha ao mesmo tempo com fim em si.”3 

Assim, o agir com ética visa garantir a saudável convivência social, por se tratar de um 

dever consigo mesmo, que inclui ainda o dever de “ser um membro útil do mundo, uma 

vez que isso também diz respeito ao valor de humanidade em sua própria pessoa, que 

não deve aviltar.”4 

 Por não poder se aviltar do valor de humanidade, que na Doutrina da Virtude o 

ser humano deve buscar a perfeição como um fim moral, tendo como dever o amor com 

outros seres humanos. 

 A divisão da Doutrina da Virtude considerando os deveres de seres humanos 

para outros seres, na obra a “A Metafísica dos Costumes”, está assim disposta: dois 

capítulos: Capítulo 1. Dos deveres com os outros meramente como seres humanos, 

sendo subdividido em duas seções – Seção I. Do dever de amor com outros seres 

humanos e Seção II. Dos deveres de virtude para com outros seres humanos 

                                                 
2 KANT, Immanuel.  Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Outros Escritos. Trad. 
Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2005, p. 51. 
3 Ibidem, p. 68. 
4 KANT, Immanuel.  Metafísica dos Costumes. A Doutrina do Direito e a Doutrina da Virtude. 
Trad. Edson Bini. Bauru: EDIPRO, 2003, p.287. 



Érica Guerra da Silva 

369 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

provenientes do respeito a eles devido. No Capítulo 2. Dos deveres éticos recíprocos 

dos seres humanos relativamente à condição destes.  

 Kant ao tratar do amor com o próximo estabeleceu a distinção entre 

benevolência e beneficência. A benevolência é o dever de nos dispormos a ajudar 

alguém necessitado agindo de forma a poupá-lo da humilhação e conservando seu 

respeito por si mesmo. Na divisão dos deveres de amor há: a) beneficência, b) gratidão 

e a c) solidariedade. Sendo a beneficência “a satisfação com a felicidade (bem-estar) 

dos outros; a beneficência, porém, é a máxima de fazer da felicidade dos outros o 

próprio fim, e o dever a este correspondente consiste em ser o sujeito constrangido por 

sua razão a adotar esta máxima como uma lei universal.”5 Observa-se que a 

benevolência requer uma atitude ativa de fazer o bem, que será possível para àqueles 

que reconhecidamente estão mais próximos de mim; já a beneficência é o querer o bem 

a todos os outros como meu fim.  

 O sentimento solidário está relacionado com o dever de humanidade, sendo 

meio de promover a benevolência ativa diante do sofrimento de outrem, o que Kant 

chamou de dever estético.  Já gratidão é um dever de retribuir um favor, sendo sua 

transgressão capaz de destruir o estímulo moral à beneficência.  

 Os vícios do ódio aos seres humanos: a inveja, a ingratidão e a malícia, se 

contrapõem ao dever de amor com outros seres humanos. Sendo que qualquer 

sentimento que torne a natureza humana detestável é tido como vício para Kant.  

 Kant, na Seção II: Dos deveres de virtude para com outros seres humanos 

provenientes do respeito a eles devido, dá ênfase a dignidade: 

 

“Todo ser humano tem um direito legítimo ao respeito de seus 
semelhantes e está, por sua vez, obrigado a respeitar todos os 
demais. A humanidade ela mesma é uma dignidade, pois um ser 
humano não pode ser usado meramente como um meio por 
qualquer ser humano (quer por outros quer, inclusive, por si 
mesmo), mas deve sempre ser usado ao mesmo tempo como 
um fim.”6 

 

 A questão moral e o sistema prisional brasileiro se relacionam sob o prisma da 

inércia para realidade, pois diante do sistema carcerário que temos, hoje, no Brasil, não 

há qualquer ato dos poderes públicos que desperte tanto medo, insegurança e abale a 

confiança no direito quanto o encarceramento.  

                                                 
5 Ibidem, p. 296.  
6 Ibidem, p. 306. 
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 Tal medo e mesmo só a desconfiança ou a não segurança, assinalam a falência 

da função do sistema prisional e a ruptura dos valores que legitimam o Estado 

Constitucional de Direito. 

 O Brasil ostenta o nada honroso terceiro lugar no ranking dos países com maior 

população carcerária no mundo (atrás apenas de Estados Unidos e China), com mais 

de 700 mil pessoas presas. entre 1992 e 2012, a população carcerária brasileira saltou 

de 114 mil para aproximadamente 550 mil pessoas presas: recrudescimento de 380% 

(DePen).7 

 Como garantia e condição necessária da confiança dos cidadãos na Justiça, a 

observância do rito no desenvolvimento das atividades judiciárias não pode conter 

empecilho danoso ao exercício de um direito, sob pena de escrever a história do 

processo com erros, sofrimentos e abusos.  

 

2. A aplicação das normas e a violação do direito humano à liberdade no Brasil  

 

 A experiência brasileira demonstra que no campo do controle penal ainda 

prevalece às sanções privativas de liberdade. Não há um crescimento considerável da 

aplicação das penas e medidas alternativas. 

 Com o advento da Lei nº 12.736, de 30.11.2012, que inseriu o § 2º, do art. 387, 

do Código de Processo Penal brasileiro, determinou-se que a detração deverá ser 

computada para fins da fixação do regime inicial do cumprimento da pena: “O tempo de 

prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, 

será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de 

liberdade.” 

 A lei infraconstitucional, no parágrafo único, do art. 2º, do Código Penal 

brasileiro, garante o direito do apenado de ser favorecido por lei posterior mais benéfica, 

ainda que tenha ocorrido o trânsito em julgado, podendo retroagir, não sofrendo 

qualquer limitação a sua aplicação. 

 No dia 03/10/2013, entrou em vigor a Resolução 180 do Conselho Nacional de 

Justiça, para melhor aplicação dos ditames da Resolução CNJ nº 113, de 20 de abril de 

2010, que estabelece as diretrizes para execução da sentença penal condenatória, 

aduzindo que deve compor o processo de execução:  

“Art. 1º A sentença penal condenatória será executada nos 
termos da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, da lei de 
organização judiciária local e da presente Resolução, devendo 
compor o processo de execução, além da guia, no que couber, 

                                                 
7 global.org.br/programas/agenda-nacional-pelo-desencarceramento/  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm
http://global.org.br/programas/agenda-nacional-pelo-desencarceramento/
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as seguintes peças e informações: (...) IV – cópia da sentença, 
voto(s) e acórdão(s) e respectivos termos de publicação, 
inclusive contendo, se for o caso, a menção expressa ao 
deferimento de detração que importe determinação do 
regime de cumprimento de pena mais benéfico do que seria 
não fosse a detração, pelo próprio juízo do processo de 
conhecimento, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de 
Processo Penal, acrescentado pela Lei 12.736/12; (Redação 
dada pela Resolução nº 180, de 03.10.13)” (grifamos) 

 

 Em todas as instâncias, os julgadores não estão debatendo o direito humano à 

liberdade do apenado de cumprimento da pena, desde o início no regime próprio, depois 

de realizada a detração. 

 Aduzem que com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o juízo 

competente para aplicação de lei mais favorável ao apenado é o da execução, nos 

termos da Súmula 611/STF: “Transitada em julgado à sentença condenatória, compete 

ao Juízo das execuções à aplicação de lei mais benigna.” Destaca-se que a sessão 

plenária que aprovou a referida súmula é datada de 17 de outubro de 1984, data anterior 

a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

 Tal interpretação representa a violação dos direitos fundamentais, que são 

aqueles direitos “cuja garantia é necessária a satisfazer o valor das pessoas e a realizar 

lhes a igualdade.”8 Os direitos fundamentais como universais dizem respeito a todos. 

Disso é prova o fato de que a sua lesão é sempre um fator de crise na vida do 

ordenamento. 

 Nesse sentido aduz Luigi Ferrajoli: 

 

“Em todos os casos, os direitos fundamentais correspondem a 
valores e a carências vitais da pessoa historicamente e 
culturalmente determinados. E é a sua qualidade, quantidade e 
grau de garantia que pode ser definida a qualidade de uma 
democracia e pode ser mensurado seu progresso.”9 

 

 A posição da jurisprudência brasileira, em relação à aplicação do disposto no art. 

387, § 2º do Código de Processo Penal brasileiro, de não admitir a retroatividade do 

disposto no art. 387, § 2º do Código de Processo Penal brasileiro, não encontra amparo 

em nenhum parâmetro do Direito Penal mínimo, ou seja, não estabelece caminhos mais 

estreitos para o sistema penal. Na verdade, tem a conotação de impulsionar o instituto 

punitivo. 

 Vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:  

                                                 
8 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. São Paulo: RT, 2002, p. 730. 
9 9 Ibidem, p. 733. 

http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=1856
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=1856
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EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 
14 DA LEI Nº 10.826/2003. DETRAÇÃO DO TEMPO DE 
PRISÃO PROVISÓRIA PARA EFEITO DE FIXAÇÃO DO 
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 387, § 2º, DO 
CPP. ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI Nº 12.736/2012. LEI 
PROCESSUAL POSTERIOR À DECISÃO MONOCRÁTICA 
QUE FIXOU O REGIME SEMIABERTO DE EXECUÇÃO. 
ANÁLISE QUE DEVERÁ SER REALIZADA PELO JUÍZO DAS 
EXECUÇÕES PENAIS. 1. A possibilidade de o tempo de prisão 
provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil 
ou no estrangeiro, ser computado pelo juiz para fins de 
determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, 
ao proferir sentença condenatória, passou a constar no § 2º do 
art. 387 do Código de Processo Penal, com a entrada em vigor 
da  Lei nº 12.736, que se deu apenas em 30/12/2012. 2. No 
caso, a decisão monocrática que fixou o regime inicial 
semiaberto de execução foi proferida em 8/11/2012, antes, 
portanto, da edição da referida lei, razão pela qual a análise 
da detração penal deverá ser realizada pelo Juízo das 
Execuções Penais conforme disposição do art. 42 do 
Código Penal e dos arts. 65 e 66, III, b, ambos da Lei de 
Execuções Penais. 3. Agravo regimental a que se nega 
provimento.10 (AgRg nos EDcl no AREsp 70941 / SP , Relator: 
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Órgão Julgador: T5 - 
QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 25/06/2013) 

  

 Ademais, há julgados no Superior Tribunal de Justiça, com submissão do 

apenado a cumprimento da pena em regime inicial mais gravoso, por falta de vaga no 

sistema prisional, verbis: 

 

“HABEAS CORPUS Nº291.508 -SP (2014/06840-2)11 
RELATOR: MINSTRO JORGE MUSI 
IMPETRANTE: JOSE BERALDO  
ADVOGADO: JOSÉ BERALDO  
IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO  
PACIENTE: VANESA LOPES  
DECISÃO 
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado 
em favor de VANESA LOPES contra aresto do Tribunal de 

                                                 
10 Superior Tribunal de Justiça. AgRg nos EDcl no AREsp 70941 / SP. Quinta Turma. 
AGRAVANTE : PAULO HENRIQUE GHIOTTI DA SILVA. AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO. Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE Julgado em 
25/06/2013.  
11 Superior Tribunal de Justiça. HABEAS CORPUS Nº291.508 -SP. Quinta Turma. 
IMPETRANTE: JOSE BERALDO e PACIENTE: VANESA LOPES. IMPETRADO: TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. RELATOR: MINSTRO JORGE MUSI. Julgado em 
07/04/2014.  
 



Érica Guerra da Silva 

373 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem no 
HC n.20656-20.14.826.00. 
Alega o impetrante que a ora paciente foi condenada a 
iniciar o resgate de sua reprimenda no regime semiaberto, 
porém, ao se apresentar par cumpri sua pena, ficará 
recolhida no regime fechado até o surgimento de vaga no 
regime intermediário. 
Afirma que o Tribunal de Justiça Estadual, quando denegou a 
ordem no mandamus lá impetrado, sequer apreciou o pedido 
para que a reeducanda possa aguardar em seu domicílio ou nele 
responder sua reprimenda em razão da falta de vaga em 
estabelecimento adequado para o cumprimento de pena no 
regime intermediário. 
Consigna que o acórdão atacado destaca que não haver motivos 
para o deferimento do pleito em razão de ser necessária prévia 
prisão da condenada para o início do cumprimento da pena. 
Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, na media em 
que a apenada não pode ser mantida em regime mais gravoso 
do que o imposto na sentença por conta da desídia Estatal em 
providenciar estabelecimentos compatíveis. 
Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem par 
que a ora paciente seja colocada em prisão albergue domiciliar 
até o surgimento de vaga no regime semiaberto. 
(...) 
Busca-se no presente writ a concessão da ordem para que a ora 
paciente seja colocada em prisão albergue domiciliar até o 
surgimento de vaga no regime semiaberto. 
O Tribunal de Justiça Bandeirante, ao analisar a questão, assim 
fundamentou seu acórdão, verbis: A Lei de Execução Penal, em 
seu artigo 105, exige a prisão do condenado para que se possa 
expedir a guia de recolhimento, sem a qual não se dá início à 
pena. No mesmo sentido se coloca Resolução nº113 do CNJ. 
Assim, em se acolhendo a pretensão aduzida na inicial, seria 
inviabilizado o início do cumprimento de pena no regime ao qual 
paciente faz jus. 
Diante disso, para que possa ser transferido ao estabelecimento 
adequado, é necessário que a paciente seja primeiro recolhida. 
Nada impede que ele se dirija novamente aos Tribunais caso 
haja excesso de execução, o qual ainda não ocorreu. 
E se o que se pretende é uma verdadeira progressão de regime, 
é certo que o habeas corpus não é o meio inidôneo para tanto. 
Em tais circunstâncias, meu voto orienta-se no sentido da 
denegação da ordem, o que proponho seja decretado pela 
E.Turma Julgadora. (fls. 16/7) 
Este Sodalício tem o entendimento de que o 
constrangimento ilegal decorrente da inexistência de vaga 
em estabelecimento prisional adequado deve ser analisado 
no caso concreto, depois do recolhimento do sentenciado, 
e não em situação abstrata com n ocaso em comento. 
(...) 
Desse modo, não evidenciada a suscitada coação, com amparo 
nos arts. 38 da Lei 8.038/90 e34, XVI, do RISTJ, nega-se 
seguimento ao habeas corpus.” (grifamos) 
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3. A atuação da Organização dos Estados Americanos (OEA): Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos e Corte Interamericana 

 

 A Convenção Americana foi ratificada por 35 (trinta e cinco) países 

independentes das Américas (OEA).12 A Convenção Americana, também conhecida 

como Pacto de San José da Costa Rica, é um tratado internacional que prevê direitos e 

liberdades que devem ser respeitados pelos Estados Partes. Além disso, a Convenção 

estabelece que a Comissão e a Corte são os órgãos competentes para conhecer dos 

assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos contraídos pelos Estados 

partes da Convenção. 

 O Brasil assinou a Convenção Interamericana, aceitando a competência da 

Corte Interamericana e tem membros tanto na Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos quanto na Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana 

de Direitos Humanos é responsável pela promoção e pela proteção dos direitos 

humanos no Sistema Interamericano. 

 No âmbito da OEA, há relatoria destinada às pessoas privadas de liberdade, 

que: “elabora recomendaciones especializadas dirigidas a los Estados Miembros de la 

OEA a fin de avanzar en el respeto y la garantía de los derechos humanos de las 

personas privadas de libertad.”13 

 Almeja-se a igual personalidade jurídica de cada sujeito enquanto pessoa ou 

cidadão, ensejando à observância de tratados e convenções. 

 Submeter o apenado a um regime inicial mais gravoso e o encarceramento em 

unidade prisional própria desse regime, para depois se admitir o exame da detração 

pelo juízo da execução, caracteriza-se como ofensa dos direitos humanos: 

 

I) Convenção Americana de Direitos Humanos (P ACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA 

RICA) (1969):   

 Artigo 1º - Obrigação de respeitar os direitos 1. Os Estados-Partes nesta 

Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a 

garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, 

sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões 

políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, 

                                                 
12 www.oas.org/pt/estados_membros/default.asp  
 
13 www.oas.org/es/cidh/ppl/mandato/funciones.asp  
 

http://www.oas.org/pt/estados_membros/default.asp
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nascimento ou qualquer outra condição social. Artigo 5º - Direito à integridade pessoal 

2.Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade 

inerente ao ser humano. 6. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade 

essencial a reforma e a readaptação social dos condenados. Artigo 11 - Proteção da 

honra e da dignidade - 3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais 

ingerências ou tais ofensas. Artigo 25 - Proteção judicial 1. Toda pessoa tem direito a 

um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou 

tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais 

reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando 

tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas 

funções oficiais.    

 

II) Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948)  

 Artigo 1º Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança de sua 

pessoa. Artigo 5º Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra os ataques abusivos 

à sua honra, à sua reputação e à sua vida particular e familiar. Artigo 18 Toda pessoa 

pode recorrer aos tribunais para fazer respeitar os seus direitos. Deve poder contar, 

outrossim, com processo simples e breve, mediante o qual a justiça a proteja contra atos 

de autoridade que violem, em seu prejuízo, qualquer dos direitos fundamentais 

consagrados constitucionalmente. Artigo 25 Ninguém pode ser privado da sua 

liberdade, a não ser nos casos previstos pelas leis e segundo as praxes estabelecidas 

pelas leis já existentes. (...) Todo indivíduo, que tenha sido privado da sua liberdade, 

tem o direito de que o juiz verifique sem demora a legalidade da medida, e de que o 

julgue sem protelação injustificada, ou, no caso contrário, de ser posto em liberdade. 

Tem também direito a um tratamento humano durante o tempo em que o privarem da 

sua liberdade. Artigo 26 Parte-se do princípio de que todo acusado é inocente, até que 

se prove sua culpabilidade. Toda pessoa acusada de um delito tem direito de ser ouvida 

em uma forma imparcial e pública, de ser julgada por tribunais já estabelecidos de 

acordo com leis preexistentes, e de que se lhe não inflijam penas cruéis, infamantes ou 

inusitadas.   

 

III) Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos (ONU, GENEBRA, 1966). 

1.Nenhum preso será punido senão de acordo com a lei ou regulamento, e nunca duas 

vezes pelo mesmo crime. 2.Nenhum preso será punido a não ser que tenha sido 

informado do crime de que é acusado e lhe seja dada uma 

oportunidade adequada para apresentar defesa. A autoridade competente examinará o 

caso exaustivamente.60. 1) O regime do estabelecimento deve procurar reduzir as 
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diferenças que podem existir entre a vida na prisão e a vida em liberdade na medida em 

que essas diferenças tendam a esbater o sentido de responsabilidade do detido ou o 

respeito pela dignidade da sua pessoa. 2) Antes do termo da execução de uma pena ou 

de uma medida é desejável que sejam adotadas as medidas necessárias a assegurar 

ao recluso um regresso progressivo à vida na sociedade. Este objetivo poderá ser 

alcançado, consoante os casos, por um regime preparatório da libertação, organizado 

no próprio estabelecimento ou em outro estabelecimento adequado, ou por uma 

libertação condicional sob um controle que não deve caber à polícia, mas que 

comportará uma assistência social. 61. O tratamento não deve acentuar a exclusão dos 

reclusos da sociedade, mas sim fazê-los compreender que eles continuam fazendo 

parte dela. Para este fim, há que recorrer, na medida do possível, à cooperação de 

organismos da comunidade destinados a auxiliar o pessoal do estabelecimento na sua 

função de reabilitação das pessoas. Assistentes sociais colaborando com cada 

estabelecimento devem ter por missão a manutenção e a melhoria das relações do 

recluso com a sua família e com os organismos sociais que podem ser-lhe úteis. Devem 

adaptar-se medidas tendo em vista a salvaguarda, de acordo com a lei e a pena imposta, 

dos direitos civis, dos direitos em matéria de segurança social e de outros benefícios 

sociais dos reclusos. Tratamento 65. O tratamento das pessoas condenadas a uma 

pena ou medida privativa de liberdade deve ter por objetivo, na medida em que o permitir 

a duração da condenação, criar nelas à vontade e as aptidões que as tornem capazes, 

após a sua libertação, de viver no respeito da lei e de prover às suas necessidades. 

Este tratamento deve incentivar o respeito por si próprias e desenvolver o seu sentido 

da responsabilidade.  

 Na primeira década desse século, foram outorgadas medidas cautelares, um 

procedimento de ação urgente previsto no Regulamento da Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos, no artigo 29, em relação ao sistema prisional brasileiro, por 

exemplo: 

 
MC 199-11 – Personas privadas de libertad en la Prisión 
Profesor Aníbal Bruno, Brasil14 
El 4 de agosto de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a 
favor de las personas privadas de libertad en la Prisión Profesor 
Aníbal Bruno, ciudad de Recife, Estado de Pernambuco, en 
Brasil. En la solicitud de medida cautelar se alegó que 97 
personas privadas de libertad habrían fallecido en la Prisión 
Profesor Aníbal Bruno desde enero de 2008, de las cuales 55 
habrían sido muertes violentas. La solicitud también alega que 
varios presos habrían sido torturados, presuntamente por las 
autoridades o con su consentimiento. Asimismo, indica que en 

                                                 
14 www.oas.org/es/cidh/ppl/proteccion/cautelares.asp  

http://www.oas.org/es/cidh/ppl/proteccion/cautelares.asp
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julio de 2011 hubo dos motines en los cuales resultaron muertas 
dos personas y heridas otras 16. La Comisión solicitó al Estado 
adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida, la 
integridad personal y la salud de las personas privadas de 
libertad en la Prisión Profesor Aníbal Bruno, adoptar las medidas 
necesarias para aumentar el personal de seguridad en la prisión 
y garantizar que sean los agentes de las fuerzas de seguridad 
del Estado los encargados de las funciones de seguridad interna, 
eliminando el sistema de los llamados “chaveiros” e impidiendo 
que las personas privadas de libertad tengan funciones 
disciplinarias, de control o de seguridad. Asimismo, la CIDH 
solicitó al Estado asegurar atención médica adecuada a los 
benefciiarios e informar las acciones adoptadas a fin de disminuir 
la situación de superpoblación en esta prisión, entre otras. 

  

 No dia 10 de fevereiro de 2015, o Brasil assinou a  carta de intenções visando à 

capacitação e ao desenvolvimento do Judiciário brasileiro na área de direitos 

humanos. Na oportunidade, o presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do 

Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski, expôs: “É preciso que 

os juízes compreendam não apenas como funcionam esses sistemas, mas como se 

integram, e façam aquilo que o ministro Celso de Mello chama de ‘controle de 

convencionalidade’, ou seja, verifiquem se determinada ação está ou não em 

conformidade com as convenções internacionais das quais o Brasil faz parte”.15 

 

4.  A Política do Sistema Nacional de Penas do Brasil 

 

 Hodiernamente, a Política do Sistema Nacional de Penas é voltada ao 

desencarceramento, devendo a pena de prisão ser utilizada como último recurso para 

o enfrentamento de comportamentos definidos como crime. 

 Destaca-se da política para o sistema nacional de penas e medidas sobre tudo 

quanto à questão do desencarceramento, do Conselho Nacional de Justiça em conjunto 

com o Ministério da Justiça, no relatório: Dez anos da política nacional de penas e 

medidas alternativas, publicado em 2010:  

 

“Ante o perfil do autor do fato e da conduta praticada, a 
melhor maneira de promover sua responsabilização são as 
sanções a serem cumpridas em meio aberto. Nesses 
casos, a prisão, dadas suas consequências sociais e 
econômicas, é intervenção a ser evitada.” 
“(...) fundado no princípio da intervenção mínima, segundo 
o qual o direito penal – e, em especial, a pena de prisão – 
deve ser utilizado como último recurso para o 

                                                 
15 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=285129&tip=UN#  

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/acordoCIDH.pdf
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enfrentamento de comportamentos definidos como 
crime.”16 

 

 Estamos diante de uma violação da imunidade do cidadão contra intervenções 

arbitrárias, posto que o Estado/Juiz não está cumprindo as normativas nacionais e 

internacionais e as premissas da política para o sistema nacional de penas e medidas 

sobre tudo quanto à questão do desencarceramento, do Conselho Nacional de Justiça. 

 A ampliação da discussão deste posicionamento da jurisprudência da Justiça 

brasileira encontra amparo no contexto social, posto que a sociedade civil brasileira, 

através da Organização Não Governamental Justiça Global organizou uma Agenda 

Nacional pelo Desencarceramento, sendo o objeto do programa a reversão do 

encarceramento em massa e, portanto, a redução gradativa e substancial da população 

prisional do país.17  

    

Considerações finais  

  

 A jurisprudência dos Tribunais brasileiros precisa superar o conteúdo 

reprodutor e aproximar-se do que deve ser compreendido, atendendo a condição de 

possibilidade de interpretar e dando sentido novo num dizer crítico. É preciso o aplicador 

do direito liberte-se dessa teia, para poder ver o sistema jurídico como um todo, como 

uma unidade, e considerar a política do desencarceramento como um objetivo comum. 

 Inexoravelmente, há a violação do Princípio da Proibição do Excesso (princípio 

densificador do Estado Democrático de Direito), posto que a expedição pelo Juízo 

sentenciante da Guia de Recolhimento para o Cumprimento da Pena Privativa de 

Liberdade, com menção expressa do deferimento da detração, admitindo-se a 

retroatividade do disposto no art. 387, § 2º do Código de Processo Penal brasileiro às 

sentenças anteriores a 30 de dezembro de 2012, é o meio mais eficaz e menos coativo, 

relativamente aos direitos fundamentais fundadores do Estado. 

 A mudança do artigo 387, § 2º do CPP, efetivada pela Lei nº 12.736/12 não se 

limitou à forma, tendo alterado a letra da Lei e o seu espírito. 

 Há o direito adquirido, a partir da vigência da Lei nº 12.736, de 30.11.2012, de 

não ter que cumprir a sua pena em um regime mais rigoroso, cabendo o Juízo de origem 

(sentenciante) da decisão a aplicação da detração. Expedindo-se a Guia de 

Recolhimento para o Cumprimento da Pena Privativa de Liberdade, conforme 

                                                 
16 
file:///C:/Users/%C3%89rica%20Guerra/Downloads/Diagnostico10anosPol%C3%ADticaNacion
alPenasMedi%20(2).pdf  
17 global.org.br/programas/agenda-nacional-pelo-desencarceramento/ 

file:///C:/Users/Ã�rica%20Guerra/Downloads/Diagnostico10anosPolÃticaNacionalPenasMedi%20(2).pdf
file:///C:/Users/Ã�rica%20Guerra/Downloads/Diagnostico10anosPolÃticaNacionalPenasMedi%20(2).pdf
http://global.org.br/programas/agenda-nacional-pelo-desencarceramento/
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estabelece o art. 1º, IV Resolução 113 com redação dada pela Resolução 180, ambas 

do Conselho Nacional de Justiça, constando a menção expressa ao deferimento de 

detração que importe determinação do regime de cumprimento de pena mais benéfico.    
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CAPÍTULO XXVI 

 
 

A COOPERAÇÃO INTERSUBJETIVA NA RELAÇÃO PROCESSUAL COMO 
FORMA DE ACESSO À JUSTIÇA E EFETIVA REALIZAÇÃO DE DIREITOS 

 

                José Geraldo Alencar Filho1   
Érika de Sá Marinho2 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como objetivo ressaltar a presença do princípio da 

colaboração intersubjetiva na relação processual, como mecanismo de efetivação de 

direitos, recepcionado pelo novo Código de Processo Civil Brasileiro, e que se caracteriza 

pelo redimensionamento do papel exercido pelo juiz no processo, de forma que a 

condução do processo não se dê por determinação unicamente do magistrado ou das 

partes, mas como resultado de uma atuação cooperativa no processo.   

        Com origem no direito alemão, 

apesar de ter se difundido também em outros ordenamentos jurídicos como em Portugal 

e na Itália, o princípio da colaboração intersubjetiva se caracteriza pela relação mais 

aproximada entre juiz, partes e demais sujeitos processuais, no intuito de solucionar o 

litígio de forma mais rápida e, dessa forma, evitar que se torne inútil o resultado alcançado 

pelo processo. 

Apesar de estar hoje expressamente previsto no código de processo civil brasileiro 

com a sua reforma que ocorreu em 2013, identificamos vários dispositivos normativos que 

já eram expressões do princípio da cooperação intersubjetiva no contexto processual, 

                                                 

1Doutorando em Direito pela Universidade de Lisboa, Mestre e graduado pela Universidade Católica 
de Pernambuco – UNICAP, Advogado e professor da FACIPE e da Faculdade Nova Roma em 
Recife. E_mail:geraldoalecar@yahoo.it. 

2Mestre pela Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP, professora da Faculdade de Ciências 
Humanas do Sertão Central em Salgueiro - PE e da Faculdade São Francisco em Cajazeiras – PB. 
E_mail:erika-albuquerque@hotmail.com.  

 

 



A Cooperação Intersubjetiva Na Relação Processual Como Forma De Acesso À Justiça E 
Efetiva Realização De Direitos 

381 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

como técnica de construção de uma relação processual democrática, mas que, até então 

não tinham sido amplamente divulgados como reflexo do exercício de atos de cooperação 

entre os sujeitos do processo. 

Nesse contexto, visualiza-se um processo marcado pelo diálogo e maior equilíbrio 

na relação entre os seus sujeitos, de forma que haja uma relação harmônica entre a 

equidistância dos sujeitos processuais e a assimetria necessária na relação juiz e partes, 

um convívio pacífico entre diálogo processual e decisão. 

O Modelo Stuttgart, do processo civil germânico, foi sendo gradativamente difundido 

entre os países como a Itália e Portugal, cujas características são identificadas no princípio 

da colaboração. 

Um dos principais focos deste trabalho é o acesso universal à Justiça. É necessário 

aproximar mais o Judiciário do cidadão comum, pois este continua vendo a Justiça de 

longe, considerado-a complexa, burocrática, demorada, ela o assusta e o afasta. 

Diante dessas considerações, há uma tendência a transformar o processo em 

instrumento de efetividade da tutela jurisdicional, como mecanismo de contraposição ao 

excesso de formalismos, buscando assim dar uma solução ao aflitivo problema do tempo 

no processo voltada a realização concreta dos direitos e valores constitucionais.  

 

2. A participação ativa do juiz no esclarecimento dos fatos em juízo frente aos efeitos 
negativos do retardamento do processo.  
 

Importa considerar que, diante da postura ativa adotada pelo juiz no processo, com 

base na prova colhida nos autos e ainda quando os fatos não lhe parecerem devidamente 

esclarecidos, ele tem o poder-dever de esclarecê-los, determinando a produção de provas 

de ofício quando reputar necessárias.3 

                                                 
3Afirma Luciana Amicucci Campanelli: “O Código de Processo Civil apresenta também algumas 
cláusulas gerais que, em razão de sua abstração intencional, precisam ser complementadas pelo 
julgador, exatamente como ocorre com o Código Civil atual. 
O art. 125, inciso I, do Código de Processo Civil é um exemplo, pois traz o conceito aberto ao não 
definir os atos que o juiz deve praticar para assegurar a igualdade de tratamento às partes. Assim, as 
ações oficiais no sentido de concretizar a referida isonomia processual acarretam muitas divergências, 
que servem como verdadeiro estímulo para a não utilização dos poderes judiciais necessários à 
efetivação do referido mandamento constitucional. A interpretação do dispositivo acima referido deve 
ser feita à luz do processo civil contemporâneo, sendo a solução da lide de interesse do estado e não 
apenas dos litigantes. Por este motivo, a participação judicial tem que ser efetiva e não meramente 
homologatória dos atos praticados pelos contendores. Assim, o juiz no exercício da jurisdição e como 
representante do próprio Estado, deverá realizar os atos necessários à materialização da isonomia 
processual, bem como investigar a verdade dos fatos ocorridos, sendo uma forma para alcançá-las, a 
iniciativa probatória oficial - art. 130 do Código de Processo Civil”). (Poderes instrutórios do juiz e a 
isonomia processual. São Paulo:Editora Juarez de Oliveira, 2006. p.59).  
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O princípio da colaboração intersubjetiva é caracterizado pela cooperação dos juízes 

e tribunais com as partes, correspondendo ao poder-dever do juiz de perguntar e 

esclarecer os fatos, objeto da demanda processual. 

A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e do princípio da 

colaboração viabilizam a maior aproximação do processo ao direito material pretendido, 

evitando assim que o retardamento na prestação jurisdicional, provoque nas partes uma 

incerteza acerca da concretização efetiva do direito material.  

Nesse sentido, o que se pretende afirmar aqui é que diante da idéia de que o 

processo é instrumento voltado para a realização do direito material, o princípio da 

instrumentalidade das formas aproxima o processo da sua finalidade, tornando-o meio 

hábil a realizar rápida e efetivamente o direito pretendido pela parte. 

Nessa perspectiva, a técnica processual assume grande relevo, em especial diante 

da necessidade de redução do tempo entre a propositura da ação e a satisfação do direito. 

Dessa forma, o razoável transcurso do tempo não acarretará variações fáticas capazes 

prejudicar o resultado útil decorrente do processo principal.4 

Cabe ressaltar, no entanto, que não se deve hiperdimensionar a malignidade do 

tempo no processo, atribuindo a este maior carga de responsabilidade por uma prestação 

jurisdicional ineficiente e, por uma decisão que não decorre de procedimentos justos. 

Diante dessa abordagem, pode-se afirmar que se uma justiça lenta demais resulta 

numa justiça má, não se pode afirmar que uma justiça muito rápida, necessariamente será 

uma boa justiça. Nesse sentido, o que se pretende é tornar a prestação jurisdicional melhor 

do que ela é. Se para isso é preciso acelerá-la, é necessário dar condições para que tal 

fato aconteça, sem implicar afronta a outros princípios igualmente importantes para uma 

                                                 
4Em passagem da obra de Fernando da Fonseca Gajardoni, o autor afirma que:” Outros ordenamentos 
europeus tutelam, ainda que em nível infraconstitucional, o tempo no processo. O Código de Processo 
Civil Português, por exemplo, prevê, expressamente (art. 2.1) que - a proteção jurídica através dos 
tribunais implica o direito de obter, em prazo razoável, uma decisão judicial que aprecie, com força de 
caso julgado, a pretensão regularmente deduzida em juízo, bem como a possibilidade de a fazer 
executar”. (Técnicas de aceleração do processo, São Paulo, Lemos & Cruz, 2003.p.54). 
Entende ainda Gajardoni: “Contudo até o presente momento não foi fixado, em nenhum dos 
ordenamentos jurídicos mencionados, um prazo razoável para a duração do processo, um lapso 
temporal que possa ser considerado ideal para que o procedimento transite, do começo ao fim, sem 
dilações indevidas.” (Técnicas de Aceleração do Processo, São Paulo, Lemos & Cruz, 2003.p.57). 
Já o conceito de prazo razoável para a Corte Européia dos Direitos Humanos foi criado pela 
jurisprudência internacional, à margem das regulações processuais de cada país. Trata-se de critério 
autônomo, abstrato, não prefixado, de modo que a violação deve ser analisada segundo as 
circunstâncias do caso concreto. Quatro critérios devem nortear tal análise: 
 a)a complexidade do assunto (complex litigation); 
 b)o comportamento dos litigantes e de seus procuradores; 
 c)o comportamento do órgão jurisdicional; e 
d)a importância do objeto do processo para o recorrente(este, mais como critério de fixação do quantum 
indenizatório).” (Técnicas de Aceleração do Processo, São Paulo, Lemos & Cruz, 2003.p.57-58). 
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adequada prestação jurisdicional.5Trata-se, portanto, de compatibilizar tempo razoável e 

técnica procedimental adequados e necessários para o curso regular do processo. 

Assim, pode-se afirmar que o direito a uma tutela jurisdicional efetiva abrange o 

direito à tempestividade, à economicidade e à imparcialidade do juiz, que podem atribuir 

maior eficiência ao processo, como forma de garantir o seu caráter instrumental e 

efetivamente promover a aplicação do direito material, dando a cada um o que é seu, da 

forma mais adequada e célere. 

É importante notar que a economia processual está relacionada ao ideário de 

propiciar às partes uma prestação jurisdicional rápida e mais barata, uma vez que se busca 

obter o maior resultado com o mínimo de emprego de atividades processuais. 

 

2.1. A postura ativa do juiz como expressão do princípio da colaboração 
intersubjetiva e mecanismo de realização do interesse social do processo. 
 

Cabe observar, que sendo a jurisdição, atividade desinteressada do conflito, tendo 

por fundamento colocar em prática a vontade concreta da lei dirigida aos sujeitos do 

processo, o juiz se mantém eqüidistante àqueles, pois o seu compromisso é com a 

manutenção da ordem jurídica, fundada na realização justa do direito, não tendo, portanto, 

interesse direto ou imediato na relação jurídica material controvertida, expressão da sua 

imparcialidade diante da causa em juízo. “De tal sorte, a atividade jurisdicional é sempre 

ato superpartes”.6 

Vê-se que o papel adotado pelo juiz reflete a forte influência do princípio da 

colaboração Português de onde se origina essa relação mais aproximada e cooperativa 

entre os sujeitos processuais,  

O Código de Processo Civil Português, em seu artigo 266, consagra de forma 

expressa o postulado em epígrafe, trazendo em seu texto o conceito deste princípio, in 

verbis:  

Na condução e intervenção no processo, devem os magistrados, 
os mandatários judiciais e as próprias partes cooperar entre si, 
concorrendo para se obter, com brevidade e eficácia, a justa 
composição do litígio.7 

                                                 
5 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual: oitava série – São Paulo: Saraiva, 
2004. P.5 
6THEODORO JÚNIOR,Humberto, Curso de Direito Processual Civil,Teoria Geral do Direito Processual 
Civil e Processo de Conhecimento. Rio de Janeiro:Forense,2007.1v.p.42. 
*Este artigo é procedente da dissertação “Desenvolvida no Mestrado em Direito da Universidade 
católica de Pernambuco (UNICAP). 
7CÓDIGO  DE PROCESSO CIVIL,atualizado até 2006 (incluindo Dec.-Lei n.º 38/2003, de 8/03 
(Reforma da Acção Executiva) e o DL 199/2003, de 10/09, o DL 324/2003, de 27 de dezembro, o DL 
53/2004, de 18 de março, a Lei 6/2006, de 27/02, a Lei 14/2006, de 26/04, e, finalmente, o DL 76-
A/2006, de 29/03).http://www.portolegal.com/CPCivil.htm. 

http://www.portolegal.com/CPCivil.htm
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A instrumentalidade é a base para o aprimoramento do sistema processual diante 

da sua capacidade de aumentar as vias de acesso ao Judiciário com a maior flexibilidade 

atribuída ao processo e ao juiz, que passa a exercer a sua função de forma mais 

participativa na instrução do processo e com uma maior liberdade para decidir de acordo 

com o seu livre convencimento. 

Dentro desse contexto, podemos observar que a celeridade e a eficiência, 

responsáveis pela efetividade da decisão proferida no processo, são elementos capazes 

de garantir o devido processo legal, permitindo um julgamento rápido e justo. 

A efetividade do processo que aqui nos referimos está relacionada à necessidade 

de que este processo desempenhe com eficiência o papel instrumental que lhe compete 

na realização do direito material e, por sua vez, será socialmente efetivo o processo que 

se mostre apto a satisfazer, com justiça, as aspirações da sociedade. 

 

 

2.2. A atuação do juiz como pressuposto para a efetividade do processo.  

A participação ativa do juiz no processo, caracterizada pela sua colaboração com as 

partes demandantes para o esclarecimento dos fatos, está presente em vários dispositivos 

do ordenamento processual alemão, que adota o princípio da colaboração intersubjetiva 

como fundamento para conceder efetividade ao processo. 

O CPC alemão (ZPO – Zivilprozessordnung) ressalta a responsabilidade do juiz pelo 

esclarecimento dos fatos, que acentua o poder-dever do juiz de incitar as partes a 

manifestar-se o máximo possível acerca dos fatos, de forma tempestiva, e ainda forçar as 

partes a suprir as deficiências quanto a procedimentos ou aos dados constantes no 

processo, indicar provas e ainda formula pedidos cabíveis.8 

Trata-se de procedimentos inovadores, ou seja, transformações que atingiram 

significativamente o papel do juiz no processo que cresceu notavelmente de importância. 

Acrescente-se a isto, que o processo passou a ser instrumento de exercício do poder 

estatal eminentemente voltado para o alcance do seu interesse social, que é a solução do 

conflito, no sentido de efetivar o direito material contido na norma. 

A efetividade configurada na prestação célere, eficaz e justa se materializa por meio 

de decisões judiciais amplas, capazes de tratar das questões da vida concreta e ainda, 

                                                 
8MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual: oitava série – São Paulo: Saraiva, 
2004. p.26. 
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como bem atesta Cândido Rangel Dinamarco, evitando ”o passar do tempo, que realmente 

é inimigo declarado e incansável do processo”.9  

Diante dessa abordagem acerca do tempo, da sua relação com a celeridade 

processual e ainda com o acentuado ativismo do judiciário na elucidação dos fatos, torna-

se clara a necessidade de se estabelecer um constante concurso de atividades dos 

sujeitos envolvidos no processo, criando uma relação de colaboração vivificada pelo 

diálogo ou ainda pela troca de idéias, sempre no intuito de melhor solucionar o litígio 

levado a juízo.  

 

 

3. O equilíbrio das partes no processo. 

O processo tem que ser, para a sociedade, reflexo de um instrumento ágil e confiável 

de eliminação de litígios, capaz de enfrentar um dos seus maiores desafios, que é o 

desequilíbrio de forças entre as partes litigantes, a comprometer a igualdade de 

oportunidades de êxito no pleito. 

Nessa concepção, importa ressaltar que a aplicação do princípio do devido processo 

legal traduzida pela garantia da justa composição do litígio, expressa pela chamada 

paridade de armas, em que se permite o exercício do contraditório e da ampla defesa, 

concede às partes igualdade de tratamento, considerando para isso circunstâncias 

diferenciadas, como o baixo nível econômico da parte interessada, as inibições 

psicológicas e culturais que os tolhem, dificultando ainda mais o acesso à justiça. Logo, 

não é lícito ao juiz desprezar tais diferenças. 

Cabe observar que o juiz assume no processo uma dupla responsabilidade não criar 

desigualdades entre as partes no exercício da prestação jurisdicional e neutralizar as que 

já existam, conforme preceitua o art. 125 do CPC, em seu inciso I, segundo o qual um dos 

deveres do juiz é assegurar o tratamento igual entre as partes, como forma de compensar 

as fraquezas de toda ordem, o que se materializa possibilitando a ambas as partes, as 

mesmas oportunidades de defesa e contraditório no processo, colocando-as em situações 

equilibradas mediante decisões coerentes. 

O exercício de atos de colaboração no processo pelo juiz deverá se dar de maneira 

que se expresse como preocupação com a mais rápida e clara elucidação dos fatos, como 

forma de encurtar ao máximo o tempo do processo sem que isso comprometa o direito de 

defesa de ambas as partes e nem seja reflexo de atitudes parciais do magistrado. 

                                                 
9DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do Processo.12ªed. revista e atualizada. 
Malheiros Editora Limitada. São Paulo-SP.2005. p.301.  
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Nesse contexto prioriza-se aqui a paridade de condições as partes no processo, 

levando em consideração as disparidades culturais, políticas e socioeconômicas, no intuito 

de alcançar o equilíbrio jurídico e gerando uma grande responsabilidade para o juiz que, 

diante do princípio da colaboração intersubjetiva, tenta transformar o processo numa 

comunidade de trabalho colocando todos os sujeitos do processo como responsáveis pelo 

seu resultado.  

 

 

 
4. Os efeitos do modelo de Stuttgart na atitude participativa do juiz no processo. 

 

O poder atribuído ao magistrado não poderá comprometer a sua imparcialidade, que 

é imprescindível para a obtenção de justiça. Assim, cabe frisar que o juiz não é neutro face 

à idéia de que diante da situação conflituosa ele adotará uma postura ativa, abandonando 

a observância da estrita legalidade que até então era regra condicionante da sua atuação 

e passando a se responsabilizar pelo alcance da finalidade última do processo, que é uma 

decisão eminentemente justa, e a entrega efetiva do direito ao seu titular. 

O Modelo de Stuttgart propõe o maior diálogo entre partes, advogados e juízes sobre 

os fatos levados a juízo e sobre o direito relativo a estes fatos, no intuito de acelerar o 

procedimento e tornar o judiciário mais acessível às pessoas, de forma que as partes em 

litígio tenham a possibilidade de compreender as decisões e de aceitar, sem recorrer, 

diante de uma decisão que entenda ser a mais adequada e racional possível. 

Diante dessas informações, cabe ressaltar que o magistrado deve, se necessário, 

trazer às partes a situação litigiosa em seus aspectos factuais e jurídicos e ainda, quando 

indispensável para melhor esclarecer os fatos, fazer perguntas além de, quando 

necessário, chamar atenção para os meios mais adequados ou úteis a serem utilizados, 

permitindo aos agentes processuais que formulem perguntas quanto às suas pretensões, 

procedimento previsto no Código de Processo Civil alemão.  

Segundo Lebre de Freitas: 

[...]regula a ZPO alemã que o juiz deve, nomeadamente, solicitar o 
esclarecimento ou o completamento de alegações de fato 
ambíguas ou incompletas, promover a alegação de todos os fatos 
relevantes com interesse para a causa, fixar com as partes o 
sentido dos conceitos de direito por elas utilizados (a fim de 
determinar divergências que possam levar à necessidade de 
alegar os fatos que neles se subsumem, pois que, não sendo 
controvertido um conceito de direito da linguagem vulgar que não 
constitua do ‘thema decidendum’ essa alegação  pode ser 
dispensada), dar a conhecer às partes e com elas discutir as 
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possibilidades de solução do pleito, quer no plano da apreciação 
da prova, quer no do direito a aplicar (prevenindo assim as 
decisões-surpresa) e, excepcionalmente, aconselhar as partes à 
alteração  da causa de pedir ou do pedido (de modo a evitar a 
propositura duma segunda ação). Embora a lei não distinga, para 
o efeito, entre os processos em que as partes se fazem representar 
e aqueles em que não se fazem representar por advogado, o dever 
de perguntar e esclarecer adquire, obviamente, mais importância 
nos segundos. Os limites do dever judicial são controvertidos, mas 
afirma-se inequivocamente que o juiz não pode assumir o papel de 
consultor jurídico de uma das partes (não lhe é lícito, por exemplo, 
aconselhar a dedução da excepção de prescrição). O § 139 da 
ZPO é corretamente considerado conter um dos aspectos mais 
importantes do direito processual civil.10 

 

Nesse diapasão, o juiz tem o poder-dever de incitar as partes a complementarem as 

informações ou ainda produzir novas provas para que, com base nessas informações, 

possa solucionar o litígio. 

Cabe ainda ao juiz esclarecer os fatos associados ao litígio o que se expressa no 

poder de nomear advogado, quando as partes não estiverem devidamente representadas, 

colaborando dessa forma para que se solucione de forma correta o conflito, principalmente 

nas hipóteses em que as partes não tenham produzido as provas necessárias para poder 

atingir os objetivos efetivos no processo. 

Cabe, portanto, ao juiz, no exercício de seu papel de colaborador no processo, 

alertar ao autor quanto à inconsistência das suas alegações que servem de motivo para o 

seu pedido. 

De outro modo, no que tange ao réu, cabe ao juiz alertar que as suas negativas não 

possuem força suficiente para formar o juízo de convencimento do julgador. Logo, 

provavelmente, limitando-se a essas alegações, o litígio se dirigirá à procedência do 

pedido. Nesse sentido, o ativismo se expressa quando o juiz procura fazer com que as 

partes se pronunciem integralmente sobre os pontos necessários à solução do litígio.  

A intervenção do juiz não modifica, em princípio, o objeto do litígio, ela pode, apesar 

disso, ocorrer de forma diferente, até que o juiz incite as partes a formular pedidos úteis, 

pois ele pode aconselhar a parte a modificar seu pedido, se aquele for o único meio para 

que o autor atinja seu objetivo processual. 

Cabe observar, no entanto, que a jurisprudência é bastante cuidadosa ao aceitar 

uma intervenção persecutória do juiz, pois isto poderia implicar uma afronta ao princípio 

da imparcialidade, conforme disposto no art. 125, I do CPC, caso ele interfira 

excessivamente no pedido ou defesa de uma parte.  

                                                 
10FREITAS, José Lebre de. Introdução ao Processo Civil – Conceitos e princípios gerais à luz do Código 
revisto, Coimbra editora, Coimbra: 1996 p. 152. 



José Geraldo Alencar Filho e Érika de Sá Marinho 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

388 

 

Dispõe o Art. 125, I do CPC: O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, competindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; 

É evidente a tendência ao incremento dos poderes do juiz nas reformas do nosso 

ordenamento jurídico. Nesse sentido, um sistema processual se revelará socialmente 

efetivo, quanto maior for o empenho dos juízes em fazê-lo funcionar nessa direção. 

 

5. A influência dos procedimentos orais no processo. 

O tribunal tem o dever de esclarecimento, no entanto, este dever vem acompanhado 

de um direito de questionar em razão da necessidade de esclarecimento dos fatos no 

intuito de alcançar a solução concreta do litígio.  

É Importante deixar claro que o dever de esclarecimento do juiz não significa o fim 

do princípio dispositivo, pois o tribunal não pode, livremente, introduzir fatos e provas 

novos, no entanto, ele tem o direito de solicitar às partes que completem informações ou 

provas a partir dos fatos alegados por elas.  

O Código de Processo Civil alemão, no seu § 139 ( ZPO ) dispõe: 

 

§ 139 — CONDUÇÃO MATERIAL DO PROCESSO. (1) O órgão 
judicial deve discutir com as partes, na medida do necessário, os 
fatos relevantes e as questões em litígio, tanto do ponto de vista 
jurídico quanto fático, formulando indagações, com a finalidade de 
que as partes esclareçam de modo completo e em tempo suas 
posições concernentes ao material fático, especialmente para 
suplementar referências insuficientes sobre fatos relevantes, 
indicar meios de prova, e formular pedidos baseados nos fatos 
afirmados.11 

 

Observe-se que a lei se refere ao princípio da colaboração, em que o juiz se propõe 

a discutir com as partes as matérias fáticas e jurídicas necessárias ao deslinde da causa. 

Não obstante o disposto no § 139 da ZPO, cabe consignar que ao juiz é oportuno 

assegurar que as partes se pronunciem e apresentem os respectivos articulados sobre 

todos os fatos relevantes da causa e, em especial, que completem as deficiências dos 

fatos descritos, indicando os meios de prova. Para este fim, deve, na medida do 

necessário, ouvir as partes sobre matéria de fato e de direito, sobre a relação controvertida 

e fazer perguntas. 

                                                 
11PESSOA, Flávia Moreira Guimarães. Pode o juiz considerar na sentença matéria de direito ou fato 
não alegada pelas partes sem observar o contraditório substancial? Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 
5. nº 206. Disponível em:http://www.boletimjurídico.com.br/doutrina/texto.asp?id=1650Acesso em:21 
jun. 2007.  
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Nesse contexto, vale ressaltar que o modelo de prestação jurisdicional alemão que 

tem o princípio da oralidade como elemento prioritário na solução rápida do conflito, foi 

responsável por uma mudança nos mecanismos de instrução processual, ampliando os 

poderes do juiz a quem se permitiu determinar a produção de todas as provas necessárias 

para a fundamentação da sua decisão, seja juntando documentos, seja ouvindo as partes, 

para melhores esclarecimentos quando houver dúvidas acerca dos fatos.  

O modelo de Stuttgart prioriza um só julgamento oral, neste sentido, todas as provas 

deveriam ser apresentadas em um só momento, forçando o réu a se defender em tempo 

hábil de forma a simplificar o processo, reduzindo o prazo de conclusão do mesmo. 

Com a simplificação do processo, cabe ao juiz a fixação dos limites temporais para 

a realização dos atos das partes e das audiências, podendo ainda convidá-las a completar 

ou corrigir as suas alegações, o que permite um contato direto e oral entre o juiz e as 

partes no ato de esclarecimento dos fatos.  

A forma de atuação do juiz, na dinâmica do processo, é fator condicionante do 

sistema judicial de determinada sociedade, pois o seu papel ativo no processo está 

relacionado à idéia de instrumentalidade processual, segundo o qual a existência de um 

ato processual não constitui um fim em si mesmo, na realidade, a finalidade do ato ocupa 

uma importância ainda maior, dada a necessidade de materializar a ideia do fim social do 

processo, de forma a se aproximar o máximo possível do resultado desejado pelos sujeitos 

parciais, condizente às expectativas de igualdade de tratamento. 

Averbe-se de inicio que, conforme entendimento de Dinamarco, o processo é 

instrumento que se legitima em função dos fins a que se destina.12 Observe-se que o 

processo existe em função dos seus propósitos norteadores, que consiste na realização 

justa dos direitos e será mais ou menos útil na consecução destes objetivos conforme a 

conduta dos agentes estatais que o utilizam. Logo, as formas constituem um instrumento 

a serviço dos objetivos. 

Além do mais, é importante destacar que o processo precisa seguir uma ordem 

determinada, de forma a impedir que eventuais excessos de uma das partes possam 

atingir direitos constitucionalmente assegurados à outra e não se transforme num entrave 

à efetivação da justiça. Posto que, sem normas que direcionem e disciplinem os atos 

processuais, o litígio se transformaria numa disputa desordenada, podendo inclusive 

prevalecer arbitrariedades e parcialidade do órgão institucional13. 

                                                 
12DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo.12ªed. revista e atualizada. 
Malheiros Editora Limitada. São Paulo-SP:2005. p.182. 
13 Como bem destaca Cândido R. Dinamarco: “o processo aparece como algo sem o qual não terá vida 
prática o direito substancial, na sua imposição concreta e efetiva”. DINAMARCO, Cândido Rangel. A 
Instrumentalidade do Processo.12ªed. revista e atualizada. Malheiros Editora Limitada. São Paulo-
SP.2005. p.252. 
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6. A atuação de ofício e a imparcialidade do juiz 

 

O diálogo judicial e a cooperação abrem oportunidades para que as partes e o juiz 

participem da construção do ato decisório resultante da democratização do processo, além 

disso, cabe evidenciar o não comprometimento da parcialidade do juiz, controlado pelo 

contraditório, pelo dever de motivação e possibilidade de reexame da decisão14.   

Nessa perspectiva, o dever de motivar as decisões, a publicidade do procedimento, 

a possibilidade de recursos em geral e o duplo grau de jurisdição são controladores do 

arbítrio do juiz, limitando o caráter pessoal da decisão, despindo-o de humores e 

sentimentos que possam interferir no bom desempenho da atividade jurisdicional. 

Resta deixar claro que, diante da atuação de ofício pelo juiz e ainda analisando 

criticamente a visão social do processo, impõe-se advertir que o direito material não pode 

correr o risco de sucumbir em virtude de considerações puramente formais, como também, 

o aumento dos poderes do juiz não deve significar completa indeterminação desses 

poderes, o que se configuraria verdadeiro exercício arbitrário de jurisdição. 

 

7.CONCLUSÃO 

O presente trabalho tem como finalidade contribuir com o estudo de novos 

mecanismos capazes de atribuir eficiência e celeridade à prestação jurisdicional, a fim de 

alcançar uma decisão o mais racional e justa possível, de forma que o processo seja um 

efetivo instrumento de concretização de direitos, por meio de uma atuação mais ativa do 

juiz na relação processual e com a incidência efetiva do Princípio da Colaboração 

Intersubjetiva no processo,  

  A efetiva concretização de direitos passa a ocupar posição de destaque, sempre 

que decorrente de um trabalho conjunto entre os sujeitos do processo a partir da análise do 

princípio da cooperação intersubjetiva, já implicitamente presente no ordenamento jurídico 

processual anterior e que foi recepcionado pelo novo código de processo civil brasileiro, 

expressamente previsto no seu art. 5º.        

     Há, portanto, um aumento dos poderes do órgão 

judicial na relação processual, tornando-se objeto de análise, o valor do formalismo 

processual face à necessidade de se viabilizar o acesso à justiça amparada no 

contraditório e na ampla defesa, em um tempo efetivamente razoável.  

                                                 
14OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro, Poderes do juiz e visão cooperativa do processo, GENESIS – 
Revista de direito processual civil, Curitiba, vol. 8, nº 27, janeiro/março de 2003, p.31. 
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O processo como instrumento de concretização de direitos deixa de ser um fim em 

si mesmo, já que as suas regras não podem se sobrepor ao direito material e às exigências 

sociais de pacificação dos conflitos. 

O processo não pode ser visto em um contexto unicamente formal, técnico, cujas 

regras são estabelecidas de forma arbitrária pelo legislador.  

Logo, a estrutura técnica do nosso processo civil não se limita a adequar o 

instrumento processual a um objetivo determinado, mas a partir da visualização da técnica 

processual e das necessidades do direito material, buscam-se meios capazes de otimizar 

o processo e permitir que a efetividade ocorra do modo menos gravoso para as partes.  

Dessa premissa, cabe ressaltar a necessidade de se identificar instrumentos 

procedimentais capazes de fazer valer o conteúdo da norma contida na constituição, 

concretizando-a.  

Neste sentido, a lei concede ao juiz muitas oportunidades para intervir no processo, 

como forma de atenuar desvantagens relativas às disparidades de armas entre os 

litigantes, ou seja, proporcionando a ambos igualdade de tratamento para que não incorra 

na censura de parcialidade.  

As mudanças que vem acontecendo no nosso ordenamento tem o intuito de adaptá-

lo às novas exigências da sociedade que necessita de processos mais céleres e 

econômicos, na tentativa de resolver a sua justa insatisfação com a morosa e tradicional 

prestação jurisdicional já que não consegue compreender o porquê de um sistema o qual 

permite que, mesmo vencedor numa ação, o demandante não consiga efetivar 

concretamente o seu direito. 

Diante dessa perspectiva o juiz passa a exercer um papel mais ativo no processo, 

utilizando uma técnica capaz de inibir os ilícitos cometidos contra direitos 

constitucionalmente assegurados, de forma que, mediante o exercício da colaboração 

intersubjetiva de todos aqueles que atuam no processo, possa alcançar o resultado útil do 

processo, voltado à efetiva materialização dos  direitos. 

 

REFERÊNCIAS 

 

CAMPANELLI, Luciana Amicucci. Poderes instrutórios do juiz e a isonomia processual, 
São Paulo: Editora Juarez de Oliveira , 2006 
 
CÓDIGO  DE PROCESSO CIVIL PORTUGUÊS, atualizado até 2006 (incluindo Dec.-Lei 
n.º 38/2003, de 8/03 (Reforma da Acção Executiva) e o DL 199/2003, de 10/09, o DL 
324/2003, de 27 de dezembro, o DL 53/2004, de 18 de março, a Lei 6/2006, de 27/02, a 
Lei 14/2006, de 26/04, e, finalment, o DL 76-A/2006, de 
29/03).http://www.portolegal.com/CPCivil.htm 

http://www.portolegal.com/CPCivil.htm


José Geraldo Alencar Filho e Érika de Sá Marinho 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

392 

 

 
DINAMARCO, Cândido Rangel, A instrumentalidade do processo, 12ª Edição, Malheiros 
Editores LTDA, São Paulo/SP: 1996, pág. 318. 
 
FREITAS, José Lebre de. Introdução ao Processo Civil – Conceitos e princípios gerais à 
luz do Código revisto, Coimbra editora, Coimbra: 1996 
 
GAJARDONI, Fernando da Fonseca.Técnicas de aceleração do processo, São Paulo: 
Lemos & Cruz, 2003 
 
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual: oitava série – São Paulo: 
Saraiva, 2004. 
 
OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro. Do formalismo no processo civil, Ed. Saraiva, 2ª ed, São 
Paulo: 2003. 
 
_____ O formalismo - valorativo no confronto com o formalismo excessivo, Revista Ajuris, 
vol.33, nº 104, São Paulo: dez. 2006. 

 
PESSOA, Flávia Moreira Guimarães. Pode o juiz considerar na sentença matéria de direito 
ou fato não alegada pelas partes sem observar o contraditório substancial? Boletim 
Jurídico, Uberaba/MG, a. 5. nº 206. Disponível 
em:http://www.boletimjurídico.com.br/doutrina/texto.asp?id=1650Acesso em:21 jun. 2007 
 
THEODORO JÚNIOR, Humberto, Op. Cit., pág.377. Apud. (citado por)  Helen Karina de 
Oliveira Luiz.Livro:Temas sobre Tutela de Urgência, Org. Pós-Graduação em Direito da 
Universidade Paulista-UNIP-Coordenação: Jorge Luiz de Almeida. Autores: Professores 
de Direito.Homenagem ao: Prof.Dr.Hermínio Alberto Marques Porto. Editora: Arte & 
Ciência. Coleção:Livros Jurídicos-UNIP. São Paulo/2002. Texto:Requisitos Das 
Cautelares. 

 



 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

393 

 

CAPÍTULO XXVII 

 
 

FEDERALISMO E ESTADO UNITÁRIO: 
COMPARAÇÕES ENTRE O SISTEMA PORTUGUES E BRASILEIRO 

 
Manuela Magalhães 

Universidade Portucalense (Portugual) 
 

Ernani Contipelli 
UNOCHAPECO (Brasil) e da Universidad Autónoma de Chile 

 
INTRODUÇÃO 
 

  A impossibilidade de determinação de um conceito único e amplo de 

Estado Federal conduz à necessidade de verificação de suas características comuns, 

especialmente, em uma proposta de investigação comparada, em que se pretende 

debater a estruturação territorial de poder em diferentes modelos estatais.  

  Deveras, esse conjunto de características comuns se apresenta como 

fator constante na variedade de esquemas federais existentes, permitindo enquadrar 

um modelo de estruturação territorial como sendo federal, para reconhecer 

adequadamente suas instituições e partes componentes e aparta-lo das demais formas 

de Estado, bem como criando espaço ao confronto entre os dados concretos 

relacionados a essas mesmas características, que se encontram presentes em modelos 

estatais descentralizados. 

  Na investigação proposta, as características comuns ao federalismo são 

utilizadas para analise da organização territorial brasileiro e sua disposição 

constitucional, o qual é submetido à comparação com o sistema unitário português, 

permitindo um realce de semelhanças e diferenças e uma melhor visualização e 

compreensão da própria estruturação do poder nos mencionados modelos estatais. Em 

outras palavras, o presente trabalho tem por finalidade realizar estudo comparativo entre 

Brasil e Portugal, para debater os elementos gerais de suas fórmulas constitucionais de 

organização territorial de poder. 

  Desse modo, no primeiro momento, é realizado um apanhado geral a 

respeito das formas de Estado para possibilitar a visualização das diferenças estruturais 

envolvendo os Estados Unitários ou Simples dos Estados Descentralizados ou 

compostos, ganhando destaque o tema sobre o federalismo comparado e os 

correspondentes processos de descentralização política aos sistemas confrontados.  
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  Em seguida são apresentadas as características comuns ao federalismo 

(níveis de governo, descentralização constitucional e autonomia financeira, 

representação das vontades parciais na formação da vontade geral e existência de 

órgão encarregado da solução de conflitos entre unidades constitutivas), para melhor 

compreensão de seus conceitos e funções, o que será de extrema relevância na 

proposta de desdobramento deste trabalho.  

  Por fim, cada uma das características comuns ao federalismo é aplicada 

à experiência federal brasileira, desvendando o conteúdo de sua estruturação 

constitucional com o auxilio do recurso ao direito comparado, oportunidade em que se 

busca a correspondência das mesmas características com a investigação do modelo 

unitário português. 

  Portanto, o critério metodológico utilizado na empreitada comparativa 

apresenta três etapas sucessivas na conjunção das características comuns ao 

federalismo com seus correspondentes positivados nos sistemas constitucionais 

brasileiro e português: etapa de conhecimento, em que são expostos os dispositivos 

constitucionais dos modelos confrontados; etapa de compreensão, a qual busca 

aprofundar o teor da exposição dos conceitos anteriormente expostos com o maior grau 

detalhamento e cotextualização; etapa de comparação, onde todo conteúdo já 

apresentado é submetido a confronto, para extração dos pontos de contato e de 

distanciamento, alcançando os objetivos propostos pelo trabalho. 

  A conclusão busca unir os pontos apresentados para refletir sobre a 

categorização do Estado Unitário de Portugal como modelo de Estado que caminha 

para um processo de federalização em virtude das recentes propostas de 

descentralização política que foram realizadas, sendo aproveitadas estas 

considerações para debater a situação atual em que se encontra o federalismo 

brasileiro. 

 

1. Formas de Estado e Federalismo. 

 

  Em virtude da complexidade que envolve seus desdobramentos 

históricos, implicando em diversas tipologias que se refazem nas mais variadas 

condicionantes (geográficas, políticas, econômicas, sociais, entre outras), existe grande 

dificuldade para se estabelecer uma definição que possa abarcar as múltiplas facetas 

que revestem a figura do Estado, de modo que sua melhor compreensão se extrai da 

relação de seus elementos constitutivos: povo, território e poder. 
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  A partir, então, do reconhecimento de sua composição, podem ser 

verificadas distintas formas de investigação do Estado, que adotam como critério de 

classificação um de seus elementos constitutivos, como exemplifica Anderson de 

Menezes: “em relação à população os Estados podem ser: brancos e negros, pelas 

raças; latinos e anglo-saxões, pelos idiomas; católicos e protestantes, pelas religiões; 

agrícolas ou industriais, pelas atividades, etc..; e em relação ao território: centrais e 

marítimos, continentais e insulares, etc..”1.  

  Neste contexto, as formas de Estado tomam como critério de 

classificação a distribuição do poder político em função de um dado território, vale dizer, 

o modo de organização de seus centros de produção de normas jurídicas e respectivos 

ambitos espaciais de validade, constatando-se, assim, a presença ou não de distintos 

níveis de governo e a intensidade de suas atuações. De acordo com tal critério, os 

Estados podem ser classificados em: Simples, que correspondem a um único tipo, o 

Estado Unitário; e Compostos, que, formados pela união de Estados, se subdividem em: 

União Pessoal, União Real, Estado Confederado (ou Confederação) e Estado Federal 

(ou Federação). 

  O Estado Simples, ou Unitário, se caracteriza pela existência de um único 

centro de produção de poder em sua estrutura, o órgão central, que se apresenta como 

responsável pela edição de normas jurídicas com âmbito de validade em todo território 

nacional. Isso não significa que não se constate o fenômeno da descentralização, pois 

podem existir outras entidades territoriais responsáveis pelo tratamento de questões 

regionais ou locais, mas que, entretanto, se caracterizam como meros agentes 

delegados do poder central, que em qualquer tempo possuem a prerrogativa de 

suprimir, modificar suas atribuições e competências. Vale dizer que as demais entidades 

territoriais presentes na estrutura de poder possuem somente competências 

administrativas e financeiras delegadas pelo governo central, carecendo de 

competência política. 

  Assim, toda atividade relacionada ao poder político estatal passa pelas 

mãos da entidade central, a qual controla tudo. O que importa na configuração do 

Estado Simples é que as descentralizações ocorridas não possuam força jurídica 

suficiente para questionar a estrutura determinada pelos atos do governo central, de 

maneira que a visualização da organização do poder se apresente de forma homogênea 

com apenas um nível.  

  Como exemplo de Estado Unitário ou Simples e que nos interessa no 

presente artigo pode ser citado Portugal, no qual como pressupostos da 

                                                 
1 Teoria Geral do Estado, p. 182. 
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descentralização administrativa se reconhece apenas a autonomia administrativa e 

financeira as suas entidades territoriais, seguindo as diretrizes gerais previstas no artigo 

6º da Constituição que estabelece o respeito ao regime autonômico insular e os 

princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização 

democrática da administração pública como bases estruturantes do modelo estatal.  

  Nos Estados Compostos são encontrados distintos níveis de produção 

de poder, entidades responsáveis pela produção de normas jurídicas com âmbito de 

validade restritas a dimensões territoriais predeterminadas, que podem ser de extensão 

nacional, regional ou até local, como destaca Roberto Scarciglia: “el Estado compuesto 

se caracteriza, por una multiplicidad de ordenamientos (estatal, regional, etc..) que 

normalmente coexisten (pueden coexistir), manteniendo sin embargo ámbitos distintos 

de ejercicio del poder, bajo el perfil territorial y personal”2. 

  A proposta de coexistência de distintas fontes de produção de poder no 

território dos Estados Compostos faz com que o modelo de descentralização seja 

respeitado, não sendo possível imprimir modificações unilaterais nas esferas de 

atribuições e competências das entidades territoriais. Aqui a organização do poder se 

manifesta de forma heterogênea, apresentando dois ou mais níveis em sua estrutura, 

que podem se caracterizar tanto pela fusão quanto pela justaposição, 

independentemente da perda das particularidades que lhes caracterizam. Entre as 

formas de Estado Composto, destacamos para as pretensões de nosso estudo o 

Federalismo. 

 

1.1. Federalismo e suas Características Comuns. 

 

  As variações tipológicas que envolvem o federalismo revelam as 

dificuldades para o estabelecimento de uma fórmula universal e abstrata que esgote sua 

essência. Ainda, assim, é possível aprisionar determinados elementos que permitem o 

reconhecimento de características comuns nos sistemas federais, visando ao 

aprofundamento de sua pesquisa, especialmente, no momento em que se pretende 

destacar suas disposições estruturais. 

  Assim, uma proposta de investigação conjugada com as ferramentas 

fornecidas pelas características comuns ao federalismo, possibilita uma maior precisão 

na analise das particularidades contidas no modelo estatal, ao autorizar a busca e 

isolamento desses aspectos dentro da amplitude do sistema constitucional, permitindo 

                                                 
2 Introducción al Derecho Constitucional Comparado, p. 185. 
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sua comprovação empírica, para verificação e confrontação dos elementos 

informadores do desejo federal de uma nação de buscar a união na diversidade.  

  Afinal de contas, importa recordar que o federalismo se caracteriza, 

sobretudo, pela manifestação do desejo de unidade na diversidade, pela vontade de 

coexistir na diversidade e criar os mecanismos necessários para possibilitar esta 

convivência, sendo empregado, como instrumento científico de interpretação, o 

mencionado rol de características comuns que apreendem esse desejo e se apresentam 

nos complexos normativos constitucionais dos Estados Federais. 

  Portanto, para o reconhecimento inicial destas características comuns, 

deve-se considerar que o federalismo se refere à existência de vários focos de produção 

de poder em função das dimensões territoriais do Estado que expressam essa 

conjugação de unidade e diversidade. O conteúdo dessa descentralização implica em 

uma pluralidade de sistemas político-administrativos composta por no mínimo dois 

níveis de governo: central, que se manifesta sobre todo o território nacional; e 

subcentrais, com efeitos decisórios restritos ao âmbito regional ou ainda local.  

  E ao revelar a existência de distintos níveis de governo, o federalismo se 

caracteriza, por decorrência lógica, pela atribuição e simultânea delimitação de poder 

para entidades representativas das pluralidades territoriais que se apresentam na 

composição do Estado, que recebem esses campos de ação prévia e diretamente do 

Texto Constitucional, o que leva à característica comum da descentralização 

constitucional.  

  Com o processo de descentralização constitucional se promove a 

distribuição de competências entre todas as unidades constitutivas, estabelecendo não 

apenas a estrutura dos níveis de governo, mas, principalmente, os limites exatos para 

fruição do poder, com a fixação de suas correspondentes esferas de autonomias 

políticas. Em outros termos, o modelo estatal federativo, por força do fenômeno da 

descentralização constitucional, se encontra a capacidade de decisão própria das 

unidades constitutivas com relação à entidade central, para tratar dos assuntos de seu 

particular interesse, relativos às peculiaridades correspondentes ao espaço territorial 

delimitado para alcançar sua esfera poder, que se denomina autonomia, que 

compreende, simplesmente, a ideia de competência para atuar circunscrita a 

determinadas disposições previstas constitucionalmente3. 

  O sistema federal de descentralização constitucional demonstra ainda a 

necessária presença de um mecanismo que preserve a manutenção da harmonia e 

                                                 
3 CONTIPELLI, Ernani. Federación y Estado Autonómico: Estudio de Derecho Constitucional 
Comparado Brasil-España, p. 19. 
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coesão entre a pluralidade de poderes decisórios existentes nos distintos níveis de 

governo, com a efetiva manifestação de vontade das entidades subcentrais na formação 

da vontade central, que deve expressar a compatibilização dos interesses comuns da 

nação.  

  Ainda que com certas variações, essa representação ocorre por meio da 

existência na estrutura do Poder Legislativo Central de uma Câmara Parlamentar 

própria das unidades constitutivas, responsável pela defesa e compatibilização de seus 

múltiplos interesses diante de toda federação, com sua manifestação decisiva e 

imprescindível nas etapas de formação das leis destinadas a produzir efeitos em todo 

território nacional4.  

  Ademais, não há como negar que com a descentralização do poder 

surgem discrepâncias em relação à devida interpretação que se deve dar as esferas de 

autonomia e competências distribuídas entre as unidades constitutivas, tornando 

imprescindível a consagração de processos e instituições destinadas a solucionar 

eventuais conflitos no âmbito de interesse da federação, assegurando a intangibilidade 

e harmonia do vinculo de unidade proposto pelo pacto nacional, função esta, que, por 

regra, é conferida aos Tribunais Constitucionais5.  

  Portanto, ao se adotar como ponto de partida a existência de variações 

tipológicas de federalismo e a necessidade de extrair seus pontos comuns para uma 

investigação de estrutura organizacional positivada, identificam-se as seguintes 

características: a) presença de no mínimo dois níveis de governo (central e subcentral); 

b) descentralização constitucional, marcada pela demarcação de esferas de autonomia 

e distribuição de competências; c) participação das entidades subcentrais na formação 

                                                 
4 Em realidade, normalmente, se encontram nos modelos federais, um sistema parlamentar 
central de caráter bicameral, de modo que, enquanto a Câmara Alta expressa participação da 
vontade das unidades constitutivas, a Câmara Baixa representa a manifestação de vontade do 
povo que forma a nação, como bem esclarece Gumersindo Trujillo: “El órgano legislativo – 
Parlamento bicameral, cuyas decisiones no exigen la unanimidad de los Estados federales – es 
expresión de la dualidad esencial de la federación: uma de las Cámaras (Cámara baja o 
nacional), representan la unidad de su sustrato humano, en tanto que la otra (Cámara Alta o de 
los Estados), representan la diversidad estatal” (Introducción al Federalismo Español, p. 24). 
5 Com relação à existência de eventuais conflitos entre instituições componentes da estrutura 
estatal nos sistemas federais e da importância de serem previstas formas para sua resolução, 
vale conferir os comentários de Eliseo Aja: “en el federalismo, no es grave que aparezcan 
conflictos, que son casi consustanciales con el pluralismo político de su estructura institucional; 
lo importante es que existan mecanismos para su resolución pacífica. Históricamente se han 
desarrollado diferentes sistemas para solucionar conflictos (la imposición federal, la negociación 
política, la decisión arbitral, la resolución jurisdiccional…), pero en todos los federalismos 
modernos se ha impuesto como principal mecanismo la creación de un Tribunal Constitucional 
para decidir jurídicamente quién tiene razón de acuerdo con la Constitución” (El Estado 
Autonómico: Federalismo y Hechos Diferenciales, p. 126). 
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da vontade central; e d) existência de um órgão encarregado de solucionar possíveis 

conflitos entre as entidades federativas.  

  Tais características comuns ao federalismo serão utilizadas, nos 

desdobramentos deste estudo, como ferramentas voltadas para a investigação, ao 

serem aplicadas, compreendidas e confrontadas no campo da experiência 

constitucional positiva do sistema de organização territorial brasileiro em comparação 

com o modelo unitário português.  

 

2. Níveis de Poder e Descentralização Constitucional. 

 

  Tendo em conta que como característica comum o federalismo 

apresentam-se distintos focos de produção de poder delimitados constitucionalmente, 

constata-se que em relação ao modelo federal brasileiro, o artigo 18 da Constituição 

prevê a existência de quatro níveis distintos e autônomos de governo em sua estrutura, 

os quais compreendem: União Federal, Estados-membros, Municípios e Distrito 

Federal. 

  Na descentralização constitucional operada pelo Poder Constituinte entre 

esses quatro níveis de governo, constata-se a opção por um sistema de lista, em que 

cada entidade federativa recebe uma parcela de competência previamente determinada 

no Texto Constitucional, a qual se encontra fundamentada no princípio da 

predominância do interesse e podem ser classificadas de acordo com o grau de 

coparticipação/interferência em: horizontal, modelo estanque (dual) em que as unidades 

constitutivas não colaboram, nem interferem no desempenho da esfera de 

competências das demais; e, vertical, modelo cooperativo, onde existe colaboração, 

responsabilidade recíproca no exercício da competência ou interferência devido ao 

posicionamento hierarquicamente superior de determinada entidade federativa que 

executa função de coordenação em relação às demais, no caso a União Federal. 

  Pois bem. A União Federal representa o poder central, possuindo um 

extenso e importante rol de competências outorgadas pela Constituição Brasileira, 

especialmente nos artigos 21 e 22, o que lhe atribui papel de maior relevância no cenário 

político nacional. Ressalte-se que a federação brasileira apresenta uma estrutura com 

elevado grau de centralização, tendo em vista que, diferentemente de outros modelos 

federativos, como os EUA, o processo de federalização brasileiro ocorreu por força de 

um movimento centrifugo, isto é, sua formação deriva, historicamente, do deslocamento 

de poder do centro para as coletividades parciais (conversão das províncias 

componentes do império em Estados-membros, com o federalismo). 
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  No artigo 21 da Constituição Brasileira estão previstas as competências 

exclusivas da União Federal, que consiste em uma série de tarefas administrativas 

direcionadas à promoção de interesses federativos comuns. No artigo 22, são elencadas 

as competências privativas legislativas, as quais, conforme o parágrafo único deste 

dispositivo, podem ser objeto de delegação sendo conferidas para Estados-membros e 

Distrito Federal, diferentemente das competências exclusivas que são marcadas pelo 

atributo indelegabilidade.  

  Aos Estados (ou Estados-membros), entidades representativas do 

âmbito de interesses regionais, a Constituição brasileira atribui o campo residual de 

competências (artigo 25), que, por não se encontrar enumerado, deve ser identificado a 

partir das vedações explícitas e implícitas que lhe são impostas pelo próprio Texto 

Constitucional. Por exemplo, o Estado-membro não poderá dispor, sem a devida 

autorização legal, sobre a matéria contida expressamente no âmbito de competências 

da União ou Municípios. 

  Demais disso, os Estados-membros possuem competência expressas no 

artigo 25 da Constituição Brasileira constantes de seu §2º (exploração de serviço de gás 

canalizado) e §3º (poder para instituição de regiões metropolitanas, aglomerações 

urbanas e microrregiões, matérias estas que pressupõe agrupação de Municípios 

limítrofes com interesses comuns), as quais revelam a nítida opção do Poder 

Constituinte pela aplicação do princípio da predominância do interesse, haja vista a 

atribuição do trato de assuntos intermunicipais ao campo de autonomia dos Estados-

membros. 

  Os Municípios, com o advento da Constituição de 1988 foram 

definitivamente elevados ao patamar de entidade federativa, sendo dotados de todos os 

atributos pertinentes à autonomia política (organização, legislação, governo, 

administração e finanças próprias), possuindo competências exclusivas para tratamento 

de assuntos de interesse local, bem como suplementar para completar lacunas 

existentes nas legislações federais e estaduais em relação a suas particularidades. Tal 

situação acaba por colocar o modelo federativo brasileiro adotado pela Constituição 

vigente em uma situação peculiar, em razão da inclusão e da extrema atenção conferida 

à figura do Município perante as demais unidades constitutivas da federação6. 

                                                 
6 Sobre o tema, Andre Ramos Tavares afirma que: “No Brasil, os Estados federados, que 
detinham, no passado, amplos poderes para ditar a política municipal, praticamente eliminando 
a autonomia desses entes, viram os municípios surgir e firmar-se como entes federativos dotados 
de plena autonomia política, ao lado da União e dos próprios Estados” (Curso de Direito 
Constitucional, p. 1021). 
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  O campo de autolegislação dos Municípios está determinado no artigo 30 

da Constituição Brasileira, que lhe outorga, no inciso I, competência legislativa exclusiva 

para tratar de assuntos de interesse local; e, no inciso II, a competência suplementar 

para preencher as lacunas existentes na legislação federal e estadual, ajustando o 

conteúdo das matérias reguladas a suas particularidades. 

  Ao lado destas competências legislativas, encontra-se definida a esfera 

de autoadministração dos Municípios, que, nos termos do inciso V do artigo 30 da 

Constituição Brasileira, consiste na organização e prestação de serviços públicos de 

interesse local, sendo incluída entre tais atividades de forma expressa a prestação de 

transporte coletivo, que possui caráter essencial. Desse modo, os problemas 

relacionados com a circulação dos coletivos, as áreas de estacionamento, os pontos de 

parada, as horas, a concessão e o itinerário das linhas, encontram-se compreendidos 

entre as atribuições dos Municípios7. 

  Além das anteriormente mencionadas, as demais competências dos 

Municípios contidas no artigo 30 da Constituição Brasileira tratam da instituição e 

arrecadação de tributos e aplicação de suas respectivas rendas (III); criação, 

organização e extinção de distritos (IV); manutenção, com cooperação técnica e 

financeira da União Federal e dos Estados-membros, de programas de educação infantil 

e ensino fundamental (VI), bem como de serviço de saúde a população (VII); promover 

adequada ordenação territorial, mediante planejamento e controle de uso, de 

parcelamento e ocupação do solo urbano (VIII); e proteção do patrimônio histórico-

cultural local (IX). 

  O Distrito Federal, inspirado no sistema norte-americano, consiste em um 

espaço territorial neutro, que tem como função albergar a sede do governo central, 

outorgando-lhe autonomia política para evitar possíveis interferências no local de 

decisões políticas pertinentes a toda federação. Assim, foram conferidas ao Distrito 

Federal as mesmas competências reservadas aos Estados-membros e Municípios (art. 

32, §1º, CB), sendo que algumas matérias, tais como organização do Poder Judiciário, 

polícia e corpo de bombeiros, as quais estariam normalmente no campo de competência 

dos Estados-membros, foram atribuídas à União (artigo 21, XIII e XIV, CB).  

  Quanto aos demais elementos que denotam o conteúdo da autonomia 

política do Distrito Federal, constata-se que possuem capacidade de auto-organização 

por meio da edição de Lei Orgânica Distrital (art. 32, caput, CB), que por obedecer 

somente os princípios firmados na Constituição Brasileira também se perfaz pela 

manifestação de Poder Constituinte Derivado Decorrente; e capacidade de 

                                                 
7 RSTJ 42/114. 
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autogoverno, eleição direta por seus cidadãos tanto do chefe do Poder Executivo, 

Governador Distrital, não mais nomeado pelo Presidente da República, bem como dos 

membros de sua Casa Parlamentar, os Deputados componentes da Assembleia Distrital 

(art. 32, §2º e §3º, CB). 

  No que se refere ao sistema vertical de atribuição de competências, cite-

se, inicialmente, o artigo 23 da Constituição Brasileira, que determina o campo de 

competências comuns das unidades constitutivas, é dizer, aquelas que são 

desempenhadas igualmente em atuações não excludentes, em que a responsabilidade 

por sua execução deve ser repartida entre todas as entidades federativas como forma 

de cooperação obrigatória.  

  Complementando o sistema de distribuição vertical, o artigo 24 da 

Constituição Brasileira determina as competências legislativas concorrentes, que 

conferem à União Federal a tarefa de estabelecer as normas gerais sobre as matérias 

elencadas (§1º), reservando, assim, espaço para que Estados-membros e Distrito 

Federal possam suplementar tais leis com a criação de normas específicas (§2º), que, 

logicamente, não poderão contrariar os termos das diretrizes genéricas contidas no 

plano federal.  

  Saliente-se que no caso de inércia da União Federal, no que se refere à 

edição de norma geral, Estados-membros e Distrito Federal estão constitucionalmente 

autorizados a exercer competência legislativa plena sobre a matéria para o fim de 

atender suas particularidades regionais no que seja estritamente necessário (§3º). Na 

hipótese de superveniência da norma geral federal sobre o assunto, será suspendida, 

no que se revelar contrária, a eficácia da lei estadual ou distrital (§4º). 

  Portanto, assim como os demais Estados que adotam a forma federal, o 

modelo brasileiro possui estrutura particularizada no que se refere à existência de 

distintos níveis de governo e a intensidade de poder outorgado a cada um deles, a qual 

se encontra adaptada à realidade jurídica e pratica política vivenciada historicamente 

por suas instituições, o que se reflete na organização territorial de poder descrita em 

seu texto constitucional vigente, sobretudo, na tendência à centralização excessiva do 

poder, com a atribuição de amplo conjunto de competências politicamente estratégicas 

para o poder central, e na forte tradição municipalista, que revigora a figura de poder 

local. 

  Por sua vez o sistema unitário português segue uma estruturação 

diferenciada no que diz respeito às unidades constitutivas insulares e continentais. O 

regime político-administrativo próprio dos arquipélagos de Açores e Madeira encontra 

um Título próprio na Constituição (Título VII), o qual confere a essas unidades 
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constitutivas a condição de regiões autônomas, por suas características geográficas, 

econômicas, sociais, culturais e nas históricas aspirações autonomistas das populações 

insulares, existindo inclusive um campo de competências legislativas próprias a essas 

territorialidades disposto no artigo 227. No continente o regime político-administrativo 

encontra-se disposto no Título VIII da Constituição Portuguesa, Poder Local, que 

compreende as autarquias locais, estas subdivididas em regiões administrativas, 

municípios e freguesias, conforme artigo 236. 

 

3. Bicameralismo: Senado Federal. 

 

  A participação das vontades regionais na formação da vontade central se 

apresenta como característica comumente presente nos sistemas de organização 

estatal descentralizado, que em relação ao modelo federal brasileiro, comporta o estudo 

da estruturação da Casa Parlamentar correspondente ao Senado. 

  A Constituição brasileira prevê a organização do Poder Legislativo 

Central em seu artigo 44, que é exercido pelo Congresso Nacional, o qual, ao se 

encontrar formado por duas Casas Parlamentares, opta por estrutura interna bicameral: 

Câmara dos Deputados, representação do povo, eleita pelo sistema proporcional em 

cada Estado-membro, Território ou Distrito Federal (art. 45, CB); e pelo Senado, cujos 

membros, eleitos pelo princípio majoritário, assumem a função de representação dos 

Estados-membros e do Distrito Federal (art. 46, CB). 

  A existência desta composição bicameral no legislativo nacional brasileiro 

se trata de um ajuste apropriado para um Estado que se propõe adotar o sistema 

federalista e que pretende encontrar no Senado Federal um verdadeiro canal de 

integração e comunicação política entre seus níveis clássicos de poder (central e 

subcentral), para formação de decisões de interesse comum de toda federação e, assim, 

assegurar o equilíbrio na diversidade de vontades presentes no âmbito regional. 

  Tal fato se evidencia, sobretudo, com a formação paritária do Senado 

brasileiro, pois, independentemente de critérios econômicos, políticos, ou mesmo que 

envolvam dimensões territoriais ou populacionais, cada um dos Estados-membros e 

Distrito Federal elegem três senadores (com dois suplentes cada), o que demonstra a 

igualdade de participação dos poderes subcentrais na composição interna do Senado, 

preservando o equilíbrio entre as forças que, teoricamente, foram conjugadas para 

existência do pacto federativo. 

  No que tange ao sistema de eleição, a composição do Senado brasileiro 

se dá por sufrágio universal direto, seguindo o princípio majoritário simples, ou seja, 

será eleito o candidato que possuir, em somente um turno, maior votação na entidade 
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territorial a ser representada, para exercício de um mandato com duração de 08 (oito) 

anos, ocorrendo, assim, renovação parcial de seus membros de quatro em quatro anos, 

alternadamente, por um e dois terços (art. 46, CB)8. 

  O Poder legislativo no Estado Unitário português é unicameral, formado 

apenas pela Assembleia da República, a qual se caracteriza como órgão de 

representação de todos os cidadãos portugueses através de seus Deputados e que 

encontra seu perfil jurídico-constitucional contido no Título III da Constituição. Assim, se 

pode verificar claramente a ausência de um órgão que possibilite a representação das 

territorialidades na formação da vontade geral da nação, o que denota nitidamente a 

estrutura própria de um modelo estatal unitário.  

 

4. Justiça Constitucional e Solução de Conflitos. 

 

  Neste momento, examina-se o Tribunal Constitucional, centrando as 

considerações no funcionamento deste órgão de defesa jurisdicional da Constituição 

como agente pacificador dos múltiplos interesses existentes entre os diversos níveis de 

poder que compõem a estrutura organizacional territorial do modelo de Estados federal 

brasileiro. 

  No sistema federativo brasileiro, o Tribunal Constitucional, órgão de 

cúpula com amplitude jurisdicional em todo território nacional, recebe a denominação 

de Supremo Tribunal Federal (STF), sendo composto por 11 (onze) membros, que são 

nomeados pelo Presidente da República, após aprovação de sua escolha por maioria 

absoluta do Senado Federal em audiência pública, entre brasileiros natos, com mais de 

35 (trinta e cinco) anos e menos de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, com notável 

saber jurídico e reputação inquestionável. Depois da nomeação, os membros do 

Supremo Tribunal Federal (denominados Ministros) são integrados ao cargo em caráter 

vitalício. 

  As matérias de competência do Supremo Tribunal Federal encontram-se 

taxativamente enumeradas no artigo 102 da Constituição brasileira, onde se evidencia 

a pretensão do legislador constituinte originário de investir este órgão na função de 

responsável por assegurar a guarda e supremacia da Constituição brasileira, para, entre 

outras relevantes tarefas, assegurar a integridade do sistema político, a proteção das 

                                                 
8 No Senado Federal brasileiro, a representação dos Estados-membros e Distrito Federal é 
renovada parcialmente, de quatro em quatro anos, alternando-se a modificação em um e dois 
terços de seus membros, de tal modo que se em uma eleição são eleitos dois senadores, na 
próxima eleição, após quatro anos, elege-se apenas um; assim como, na eleição seguinte, mais 
quatro anos depois, são eleitos dois senadores e assim sucessivamente. 
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liberdades públicas, a estabilidade do ordenamento normativo do Estado, a segurança 

das relações jurídicas e a legitimidade das instituições da República9, outorgando-lhe 

ainda a tarefa de ditar em ultimo grau de jurisdição a exata compreensão que se extrai 

na interpretação do Texto Constitucional com o controle de constitucionalidade. 

  Portanto, o Tribunal Constitucional brasileiro possui a missão de defender 

e manter a estrutura do pacto federativo, protegendo a descentralização constitucional 

operada com a repartição de competências, ao exercer a fiscalização de 

constitucionalidade de leis, mediante o controle difuso, ao julgar recursos 

extraordinários que incidem sobre decisões que versem sobre dispositivos 

constitucionais (art. 102, III, CB); ou controle concentrado de atos normativos, 

apreciando, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade (art. 102, I, 

a, CB), assim como a arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 102, 

§1º, CB) e ação direta de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, §3º, CB). 

  Vale a pena ressaltar que o Supremo Tribunal Federal encontra-se 

agregado à estrutura interna do Poder Judiciário como sua entidade de cúpula, fazendo 

com que sua presença, ademais de destoar do restante dos órgãos jurisdicionais, afete 

o exercício de suas funções, que passam a sofrer influencias indevidas, especialmente, 

de caráter administrativo, por compartilhar e se dedicar a interesses próprios do Poder 

Judiciário, prejudicando de certo modo sua independência e imparcialidade nas 

relações com os demais poderes constituídos. 

  Por fim, deve-se concluir que o produto da atividade exercida pela Justiça 

Constitucional consiste na delimitação das esferas de poder pertencentes a cada 

unidade constitutiva e suas relações institucionais, para preservar o conteúdo peculiar 

de suas diversidades regionais, em harmonia com as disposições constitucionais, 

evitando conflitos intergovernamentais que coloquem em rota de colisão as 

mencionadas entidades e que, por consequência, venham corromper os vínculos 

informadores do pacto associativo territorial. 

  No Estado Unitário português, a figura do Tribunal Constitucional 

encontra seu delineamento no Título VI da Constituição, que lhe atribui competência 

especifica para “administrar a justiça em matérias de natureza jurídico-constitucional”, 

atuando na apreciação, tanto preventiva quanto concreta, de inconstitucionalidade e 

ilegalidade de atos normativos contrários a Carta Magna (art. 277 e seguintes). 

 

Conclusão 

                                                 
9 STF, ADI 2.010-MC, DJ 12.04.2002. 
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  A investigação do sistema federal brasileiro revela uma proposta 

constitucional marcada pela delimitação rígida e exaustiva dos campos de poder nos 

distintos níveis de governo, para, ao menos nominalmente, propiciar a atribuição de 

idênticas esferas de poder para unidades constitutivas situadas no mesmo plano 

jurídico, ofertando-lhes tratamento igualitário e buscando balancear a multiplicidade dos 

interesses regionais com os comuns. 

  Como consequência, o sistema federativo brasileiro opta pelo 

direcionamento incondicionado da realidade política, que intentam consagrar em 

primeiro plano a segurança e a certeza jurídica, mas que acabam perdendo contato com 

os diversos desdobramentos da vida social que procura tutelar e fazendo com que a 

ação dos Poderes Constituídos inúmeras vezes desvirtue a proposta constitucional, o 

que leva o pacto federativo a se sustentar especialmente em suas tradições histórico-

culturais de uniformidade nacional. 

  De qualquer modo, não restam discussões a respeito do fato de que, 

apesar de certas particularidades as quais podem ser encontradas em qualquer nação 

que se defina como tal, a exemplo da existência de uma inclinação ao centralismo, em 

razão de processo de federalização por segregação, que acabou por concentrar maiores 

poderes nas mãos da União Federal, o sistema de descentralização de poder previsto 

pela Constituição Brasileira de 1988 ajusta-se a uma proposta federalista, enquadrando-

se ao conteúdo das características comuns próprias deste modelo estatal. 

  Por sua vez, o sistema de organização estatal português apresenta uma 

estrutura ajustada a um modelo de Estado Unitário, sendo caracterizado, 

principalmente, no que respeita a presença de unidades constitutivas pela existência de 

Regiões Autonômicas Insulares, Açores e Madeira, que se não chegam a atribuir-lhe 

uma natureza composta, ao menos consagra um maior conteúdo de descentralização 

política para respeitar diversidade territorial de tais localidades.  
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CAPÍTULO XXVIII 

 

 

A LOCALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM SEDE DE IVA 

 
José Carlos Abreu 

Faculdade de Direito da Universidade do Porto 
 

1. ENQUADRAMENTO GERAL 

É importante começar por assinalar o diferente alcance que o conceito de «prestação 

de serviços» assume no âmbito do IVA1 face aos impostos sobre o rendimento. 

Enquanto no IVA são tributadas as respectivas operações, na tributação directa o que 

é submetido a imposto é o rendimento resultante dessas operações. Por outro lado, o 

IVA é um imposto que se repercute aos destinatários das operações (salvo nos casos 

da inversão do sujeito passivo), ao passo que essa repercussão não acontece nos 

impostos sobre o rendimento. Por outras palavras, o IVA é um imposto que incide sobre 

as operações e não sobre as entidades. 

A qualificação das operações é fundamental para um correcto enquadramento fiscal. De 

facto, não é suficiente apenas conhecer o funcionamento das regras de localização das 

prestações de serviço. É ainda necessário saber também qual a regra especificamente 

aplicável a uma determinada operação que traduza a realização de um serviço2. 

Assim, é fulcral a incidência territorial, isto é, a aplicação da lei no espaço, interpretando 

correctamente as regras de localização aplicáveis às operações internacionais. 

Basicamente, o objectivo é apurar qual a jurisdição, ou território, competente para 

tributar um determinado facto tributário que se conexiona com dois ou mais 

ordenamentos jurídicos distintos. 

A determinação do território onde se considera localizada uma operação, reveste-se, 

assim, de uma grande importância em sede de IVA, desde logo, porque se trata de se 

                                                 
1 Sendo um imposto de matriz comunitária, é regulado por diversas directivas comunitárias, entre 
as quais assume especial relevância a actual Directiva IVA (2006/112/CE, de 28/11/2006), a qual 
revogou a antiga Sexta Directiva (77/388/CEE, de 17/05/1977), que procedeu à uniformização 
da base tributável do imposto em todos os Estados-membros da União Europeia. 

2 Como assinala RITA DE LA FERIA / CATARINA BELIM, Repartição das competências tributárias: o 
papel do IVA na reforma dos impostos sobre o rendimento colectivo, Estudos em Memória do 
Prof. Doutor J. L. Saldanha Sanches, Volume IV, p. 361, as dificuldades de qualificação é 
determinante, sobretudo no âmbito das prestações de serviços, na medida em que a sua 
localização vai depender da natureza do serviço prestado. 
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saber qual o país a que pertence a receita fiscal ou, dito de outro modo, qual o país com 

competência para tributar determinadas operações internacionais plurilocalizadas. 

Neste contexto, teremos o propósito de analisar devidamente a estrutura do artigo 6.º 

do CIVA3, norma basilar neste contexto, descrevendo-se aí as linhas gerais da 

localização das operações, fazendo um tratamento diferenciado de acordo com a 

natureza dos serviços em causa, ilustrando, sempre que entendermos oportuno, as 

várias situações com exemplos práticos. 

 
2. O conceito de Prestações de Serviços. 

O legislador nacional apresenta um conceito de «prestação de serviços» de âmbito 

residual, delimitando essa noção pela negativa (n.° 1 do artigo 4.°), ao dispor que “São 

consideradas como prestações de serviços as operações efectuadas a título oneroso 

que não constituem transmissões, aquisições intracomunitárias ou importações de 

bens” 4. 

Assim, são qualificadas como prestações de serviços todas as operações realizadas a 

título oneroso que não se qualificam como transmissões, aquisições intracomunitárias 

ou importações de bens. Não obstante esta definição genérica, para uma operação ser 

tributada em IVA, tem de ter substância económica, isto é, ser enquadrada numa 

actividade económica.  

Deste modo, são qualificadas como prestações de serviços, as rendas de um contrato 

de leasing, as indemnizações, cedência de direitos, patentes, marcas, a cedência de 

pessoal, etc., efectuadas a título oneroso. 

No entanto, o CIVA assimila determinadas operações efectuadas a título gratuito a 

prestações de serviços efectuadas a título oneroso, nomeadamente:  

• A utilização de bens da empresa para uso próprio do seu titular, do pessoal, ou em 

geral para fins alheios à mesma quando, relativamente a esses bens, tenha havido 

lugar à dedução do imposto, para fins alheios à sua actividade tributável (auto 

consumo interno).  

• As prestações de serviços realizadas pela própria empresa a título gratuito, com 

vista às necessidades particulares do seu titular, do pessoal ou, em geral, a fins 

alheios à mesma (autoconsumo externo).  

 

                                                 
3 Se nada se disser em contrário, qualquer norma referida deve ser entendida ao CIVA. 

4 Assim, na ausência de uma definição própria da lei fiscal, haverá que tomar como ponto de 
partida a que nos é dada pelo artigo 1154.º do Código Civil: “Contrato de prestação de serviço é 
aquele em que uma das partes se obriga a proporcionar à outra certo resultado do seu trabalho 
intelectual ou manual, com ou sem retribuição”.  
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São havidas ainda como prestações de serviços, a cedência temporária ou definitiva de 

um jogador no âmbito de um acordo dos clubes envolvidos com o consentimento do 

desportista. 

Também são tidas como prestações de serviços, as operações realizadas por um 

mandatário agindo em nome do mandante. Assim, perante prestações de serviços 

efectuadas por um mandatário agindo em nome próprio mas por conta do adquirente, 

este será, sucessivamente, adquirente e prestador do serviço.  

Do conceito de «prestação de serviços» exclui-se a cedência de um direito ou de um 

conjunto de direitos, efectuada autonomamente ou em conjunto, que seja susceptível 

de constituir um ramo de actividade independente, quando, em qualquer dos casos, o 

adquirente seja ou venha a ser, por essa aquisição, um sujeito passivo de IVA, nos 

termos do n.º 5 do artigo 4.º5.  

 

3. A localização das operações6 

O chamado «sistema definitivo» do IVA era uma aspiração que está cada vez mais longe 

de se concretizar. Este sistema pressupunha uma verdadeira unificação do mercado 

interior, do ponto de vista fiscal, mas coloca sérios problemas e não tem sido aceite pelo 

Conselho da UE.  

Com efeito, ainda que se tenha persistido na ideia da passagem ao regime definitivo de 

tributação na origem para as operações ocorridas no espaço intracomunitário, esse 

desígnio parece estar completamente afastado, tendo-se adoptado uma estratégia mais 

pragmática, consolidando-se cada vez mais a “tributação no destino”, através da 

aplicação generalizada do mecanismo de autoliquidação nas operações entre sujeitos 

passivos de IVA7.  

A tributação do IVA tem como um dos principais requisitos, que os factos tributários 

tenham lugar num determinado território. De facto, as prestações de serviços, (como 

também as transmissões de bens)8 apenas se encontram sujeitas a IVA num 

determinado território, caso as mesmas aí sejam consideradas efectuadas, recorrendo 

                                                 
5 Esta norma deve ser conjugada com o n.º 4 do artigo 3.º quando estamos perante aquilo que 
vulgarmente se designa por “trespasse”. 

6 Importa desde já clarificar o significado de «localização de uma operação». Como muito bem 
sintetiza CLOTILDE CELORICO PALMA, “Localizar uma operação para efeitos fiscais, significa 
determinar o território onde vai ser tributável, ou seja, o ordenamento jurídico fiscal que lhe será 
aplicável”. 

7 Veja-se por todos, CLOTILDE CELORICO PALMA, A recente comunicação da Comissão sobre o 
futuro do IVA, Revista TOC, n.º 144, Março 2012, pp. 48-55. 

8 O conceito de «bens» previsto no artigo 3.º. 
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desta forma a legislação a um elemento de carácter espacial na definição das operações 

tributáveis.  

A internacionalização das economias, a liberalização dos mercados e as inovações 

tecnológicas, originaram um acréscimo significativo da diversidade dos serviços, em 

especial as prestações de carácter imaterial. Assim, e tendo presente o actual estádio 

de desenvolvimento da UE, tornou-se necessária a implementação de regras de 

localização, mais simples e práticas. 

Neste sentido, a partir de 1 de Janeiro de 2010, foram estabelecidas as novas regras de 

localização por via da transposição da Directiva 2008/8/CE, pela qual se alterou a 

Directiva IVA relativamente ao lugar das prestações de serviços9. 

Com estas regras de localização, assistimos à generalização do mecanismo do 

«reverse-charge»10, o que, aliás, na prática, já existia nas legislações internas em 

virtude de um regime opcional que permitia essa implementação11. Esse mecanismo 

funciona sempre que estejamos na presença de um adquirente que esteja habilitado à 

realização de actividades empresariais e que possua um Número de Identificação Fiscal 

para efeitos de IVA (NIF-IVA). 

A finalidade a atingir não é outra senão a de poder aplicar a regra geral de localização 

no destino, cujo âmbito fica, porém, limitado ao facto do adquirente ser um sujeito 

passivo de IVA. Porém, como veremos, esta aproximação da tributação ao local do 

consumo é derrogada em face dos vários elementos de conexão, quer físicos, quer da 

realização de prestações materiais12.  

 

                                                 
9 Em Portugal, o DL 186/2009, de 12/08/2009, foi transposto para a ordem jurídica interna parte 
do denominado «Pacote IVA», constituindo por um conjunto de diplomas comunitários. Estes 
principais diplomas são a Directiva 2008/8/CE, do Conselho de 12/02/2008, a Directiva 
2008/9/CE, do Conselho, de 12/02/2008 e o Regulamento (CE) n.º 134/2008, de 12/02/2008. 
No que diz respeito às regras relativas ao lugar da prestação de serviços, o último elemento 
jurídico deste pacote de medidas necessário para facilitar a aplicação das alterações de 2015 é 
o Regulamento de Execução (UE) 1042/2013 do Conselho, de 7/10/2013, que altera o 
Regulamento de Execução (UE) 282/2011, do Conselho, de 15/03/2011, que estabelece 
medidas de aplicação da Directiva IVA (2006/112/CE). As medidas constantes deste 
Regulamento 1042/2013 visam apenas a clarificação sobre como devem as regras relativas ao 
lugar da prestação dos serviços de telecomunicações, de radiodifusão e televisão e os prestados 
por via electrónica, tal como previstas na Directiva IVA, ser compreendidas e aplicadas na 
prática. 

10 Expressão utilizada para as situações em que ocorre a inversão do sujeito passivo, isto é, a 
obrigação de liquidar o imposto é do adquirente dos bens ou serviços. 

11 Entre outros, o caso dos serviços de construção civil. 

12 Sobre as novas regras de localização das prestações de serviços, veja-se LAIRES, RUI – IVA:a 
localização das prestações de serviços após 1 de Janeiro de 2010, Centro de Estudos Fiscais, 
Lisboa, 2010. 
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3.1.  As regras gerais 

O artigo 6.° do CIVA consagra as regras de localização das prestações de serviços, 

fixando critérios de conexão que permitem identificar o Estado ao qual incumbe exigir o 

respectivo imposto. 

Em primeiro lugar, o lugar de realização daquelas prestações de serviços que tenham 

como adquirentes sujeitos passivos de IVA, serão consideradas localizadas no 

adquirente, ou seja, no território em que este tenha a sede da sua actividade económica 

ou um estabelecimento estável para quem o serviço foi prestado. Pelo contrário, quando 

os adquirentes dos serviços não tenham a consideração de sujeitos passivos de IVA (ou 

seja, são particulares), o lugar de localização da prestação será determinado por aquele 

em que se encontre a sede ou o estabelecimento estável do prestador do serviço 

através do qual o serviço foi prestado.  

Deste modo, estabelece-se na alínea a) do n.º 6 do artigo 6.º (primeira regra geral) que 

quando o adquirente dos serviços seja um sujeito passivo de IVA, as operações são 

tributáveis no lugar onde o adquirente tenha a sua sede, estabelecimento estável ou, na 

sua falta, o domicílio fiscal, para o qual os serviços são prestados (critério da tributação 

no destino). 

Em segundo lugar, tratando-se de um adquirente particular13 as prestações de serviços 

são consideradas localizadas onde se encontre situada a sede ou o estabelecimento 

estável do prestador (critério da tributação na origem). De facto, prevê a (alínea b) do 

n.º 6 do artigo 6.º (segunda regra geral) que sendo o adquirente um não sujeito passivo, 

a liquidação do imposto incumbe ao prestador.  

Exemplificando, se um advogado português presta serviços a uma pessoa (singular ou 

colectiva) que está identificada com o NIF-IVA em Espanha, o que é relevante é a 

condição de adquirente, competindo a este a liquidação do IVA em Espanha, à taxa aí 

em vigor14. Pelo contrário se o mesmo serviço prestado tem como adquirente um não 

sujeito passivo residente em Espanha, compete ao advogado português liquidar o 

respectivo IVA (português)15. 

                                                 
13 Em termos práticos trata-se de um adquirente que não tem o NIF-IVA, ou, tendo-o, não o 
comunicou ao prestador do serviço. 

14 Operação não sujeita a IVA em Portugal. (alínea a) do n.º 6 do artigo 6.º, a contrario sensu). 
Se fosse um Advogado espanhol a prestar o serviço a uma empresa portuguesa, ainda que a 
prestação fosse executada integralmente em Espanha, seria localizada em Portugal (alínea a) 
do n.º 6 do artigo 6.º). O imposto teria de ser liquidado pela empresa portuguesa (adquirente), 
nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 2.º, embora tenha igualmente direito à sua dedução 
(alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º). 
Deve referir-se que os conceitos de não sujeição a tributação e isenção de tributação são 
distintos e não se confundem. Como muito bem explica PIRES, MANUEL – Direito Fiscal, 
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Alarga-se assim a regra do «reverse-charge», atribuindo-se aos adquirentes a 

obrigação de liquidação do IVA devido e da sua entrega ao Estado respectivo, 

reconhecendo-se, no entanto, o direito à dedução do IVA autoliquidado16. 

Não obstante haver uma generalização que tem como objectivo central a tributação no 

local de consumo, continuam a existir diversas excepções às regras gerais supra 

descritas, pelo que de seguida vamos abordar, ainda que sumariamente, aquelas mais 

importantes. 

 

3.2.  As regras especiais 

Dadas as características intrínsecas a determinadas prestações de serviços, 

designadamente a sua conexão com o território da situação, a Directiva IVA regula um 

conjunto de regras especiais, localizando as operações no território da situação, 

independentemente da condição do adquirente. 

As excepções às duas regras gerais supra referidas dizem respeito às prestações de 

serviços relacionadas com imóveis, alojamento, hotelaria, transporte de passageiros, 

restauração, catering, alimentação e bebidas, acesso a manifestações de carácter 

cultural, artístico, científico, desportivo, recreativo, de ensino e similares, incluindo feiras 

e exposições, e a locação de curta duração de meio de transporte. 

i. Prestações de serviços relacionadas com imóveis. 
 

Estes serviços inclui os prestados por arquitectos, empresas de fiscalização de obras, 

peritos e agentes imobiliários, e os que tenham por objecto preparar ou coordenar a 

execução de trabalhos imobiliários; a concessão de direitos de utilização de bens 

imóveis; e a prestação de serviços de alojamento efectuadas no âmbito da actividade 

hoteleira ou de outras com funções análogas, tais como parques de campismo17. 

Assim, se o imóvel se localizar no território nacional, as prestações de serviços desta 

natureza são sempre tributáveis em Portugal. Isto é, o elemento de conexão 

determinante é a localização do imóvel (alínea a) do n.º 8 do artigo 6.º). Pelo contrário, 

se o imóvel se situar fora do território nacional, as prestações de serviços não são cá 

                                                 
Apontamentos, Coimbra, Almedina, 2008, p. 44, a isenção é uma excepção às normas de 
incidência, ao passo que a não sujeição é a delimitação da incidência por forma negativa. 

15 Operação localizada em Portugal, nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 6.º.  

16 Como é sabido, o direito à dedução do IVA constitui um princípio fundamental do sistema 
comum do IVA consagrado na alínea a) do artigo 168.º da Directiva IVA.  

17 Esta prestação de serviços tem que constituir o serviço “principal”. Neste sentido veja-se a 
posição da AT através de uma Informação Vinculativa relativa ao Processo 7269, por despacho 
de 26/09/2014. 
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tributadas, ainda que o prestador e adquirente estejam identificados para efeitos de IVA 

em Portugal (alínea a) do n.º 7 do artigo 6.º).  

Assim, se, por exemplo, um arquitecto português, estabelecido no Porto, elaborar um 

projecto para a construção de um imóvel em Espanha, a prestação de serviços será 

tributada em Espanha, uma vez que se refere a um imóvel aí situado (alínea a) do n.º 7 

do artigo 6.º)18. Inversamente, se uma empresa espanhola participa na construção de 

um Centro Comercial no Porto, as prestações de serviços serão tributadas em Portugal, 

uma vez que se referem a um imóvel aqui situado. Caso a empresa espanhola não 

nomeie representante em Portugal, a liquidação do IVA compete ao adquirente do 

serviço (empresa portuguesa a quem o serviço é facturado)19, ainda que apenas 

pratique operações isentas nos termos do artigo 9.º do CIVA20.  

E se o adquirente não está situado no território de aplicação do imposto? Imagine-se 

que uma empresa, com sede em Braga, procedeu a trabalhos de adaptação de uma 

loja comercial nesta cidade, facturando os serviços a uma entidade espanhola. O que 

se torna relevante é a localização do imóvel, pelo que a prestação de serviços é 

considerada localizada em Portugal, tendo obrigatoriamente o prestador português que 

facturar à entidade espanhola com IVA (português).  

ii. Prestações de serviços de transporte de passageiros; 
 

Estes serviços são tributáveis no lugar onde se efectua o transporte, em função das 

distâncias percorridas. Assim, o IVA correspondente às distâncias percorridas no 

território nacional é devido em Portugal, independentemente da qualidade do adquirente 

dos serviços (alínea b) do n.º 8 do artigo 6.º). No entanto, já não é devido em Portugal 

o IVA correspondente às distâncias percorridas fora do território nacional, ainda que tais 

serviços sejam prestados por operadores nacionais (alínea b) do n.º 7 do artigo 6.º);21 

 

iii. Prestações de serviços de alimentação e bebidas (excepto as fornecidas a 
bordo); 

 

                                                 
18 Estes serviços relacionados com imóveis, não necessitam de ser eminentemente físicos (por 
exemplo, abrange a simples arquitectura). Neste sentido, veja-se a Informação Vinculativa 
resultante do Despacho de 07/01/2010, exarado no Processo 221. Igualmente, assim acontece 
se o imóvel estiver localizado fora da UE (por exemplo, em Angola). Atenda-se à Informação 
Vinculativa resultante do Despacho de 04/02/2010, exarado no Processo 289. 

19 Nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 2.º. 

20 O direito à dedução do IVA assim liquidado depende do enquadramento do adquirente dos 
serviços face ao CIVA.  

21 Deve referir-se que estas regras não se aplicam às situações abrangidas pelo regime especial 
das agências de viagens e organizadores de circuitos turísticos (DL 221/85). 
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Estes serviços são tributáveis no lugar onde ocorre a sua prestação, 

independentemente da qualidade do adquirente. Assim, o IVA correspondente às 

prestações de serviços de alimentação e bebidas efectuadas no território nacional é 

devido em Portugal, mais uma vez (alínea c) do n.º 8 do artigo 6.º). Ou seja, a aplicação 

desta regra especial implica que estes serviços serão considerados localizados onde 

forem prestados materialmente.  

 

iv. Prestações de serviços de alimentação e bebidas, executadas a bordo de uma 

embarcação, de uma aeronave ou de um comboio, durante um transporte 

intracomunitário de passageiros; 

Nestas situações específicas, se o lugar de partida do transporte se localizar em 

Portugal, estes serviços são tributáveis em Portugal, quer o adquirente dos serviços seja 

sujeito passivo ou não. Por exemplo, imagine-se uma empresa de catering, estabelecida 

em Espanha e aí registada para efeitos de IVA, que serve refeições a bordo de cruzeiros 

que partem de Lisboa com destino à Grécia, em que os serviços de catering são 

facturados ao proprietário do navio, um sujeito passivo de IVA, com sede em Malta. Ora 

bem, este serviço será considerado localizado e consequentemente tributado em 

Portugal, podendo o prestador dos serviços (empresa espanhola) registar-se nesse 

território (Portugal) ou nomear representante fiscal para esse efeito.  

 

v. Prestações de serviços relativas ao acesso a manifestações de carácter cultural, 

artístico, científico, desportivo, recreativo, de ensino e similares, incluindo feiras 

e exposições, compreendendo as dos organizadores destas actividades e as 

prestações de serviços que lhe sejam acessórias;22 

 

A partir de 2011 os direitos de acesso a esses eventos são considerados localizados 

onde se realizam essas actividades, independentemente da condição do adquirente. 

Deste modo, se o evento ocorrer em território nacional, o direito de ingresso fica 

submetido a IVA “português” (alínea e) do n.º 8 do artigo 6.º), ao passo que se o evento 

ocorrer no estrangeiro, não será tributado em Portugal (alínea e) do n.º 7 do artigo 6.º). 

 

vi. Locação de curta duração de um meio de transporte. 
 

                                                 
22 Insere-se neste âmbito, entre outros: entrada para assistir a competições desportivas, 
concertos, peças de teatro, sessões de cinema, espectáculos de circo, locais de diversão, feiras, 
exposições e eventos similares (Mesmo que os direitos de ingressos sejam adquiridos pela 
internet). 
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Os serviços de locação de curta duração de um meio de transporte (período não 

superior a 30 dias ou, tratando-se de uma embarcação, por um período não superior a 

90 dias)23, são tributáveis no lugar onde o bem é colocado à disposição do adquirente. 

Assim, se a colocação do meio de transporte à disposição do adquirente ocorrer no 

território nacional, a locação é tributável em Portugal, qualquer que seja o adquirente 

(alínea f) do n.º 8 do artigo 6.º)24. Se essa colocação do meio de transporte à disposição 

do destinatário ocorrer fora do território nacional, a operação já não será tributável em 

Portugal (alínea f) do n.º 7 do artigo 6.º).  

 

3.3.  Outras excepções específicas, em que o adquirente é um não sujeito 

passivo 

Trata-se de prestações de serviços em que o adquirente é um não sujeito passivo, e em 

que o elemento de conexão determinante é o território da situação. Assim, as prestações 

de serviços infra, em que o adquirente é um particular, serão localizadas em Portugal, 

se tiverem uma ligação material com o território português (n.º 10 do artigo 6.º). Pelo 

contrário, se não houver essa ligação, não serão cá tributáveis (n.º 9 do artigo 6.º). 

 

Deste modo, são tributadas em Portugal: 

i. Prestações de serviços de transporte de bens, com excepção do transporte 

intracomunitário de bens, pela distância percorrida no território nacional; 

ii. Prestações de serviços de transporte intracomunitário de bens, quando o 

lugar de partida ocorra no território nacional;25  

iii. Prestações de serviços acessórias do transporte, que sejam materialmente 

executadas no território nacional;26 

                                                 
23 Nos termos da alínea j) do n.º 2 do artigo 1.º. 
24 Por exemplo, se uma empresa de rent-a-car de Lisboa aluga, durante dez dias, a uma empresa 
francesa um automóvel para as deslocações em Portugal de um seu gerente, esta prestação de 
serviços é tributada no território nacional (alínea f) do n.º 8 do artigo 6.º), pelo que terá de ser 
facturada com IVA (português).  

25 Enquanto nos serviços de transporte temos um critério de carácter espacial em virtude do qual 
as referidas prestações de serviços são considerados localizadas no lugar em que se realizem 
em função da distância recorrida, nos transportes intracomunitários serão considerados 
localizados no lugar onde se iniciam, a não ser que o adquirente do serviço de transporte (não o 
adquirente das mercadorias transportadas) comunique um NIF-IVA validado por outro Estado-
membro, caso em que aplicar-se-á a regra geral. 

26 Inclui os transportes de aproximação e serviços conexos, tais como carga e descarga, 
depósito, manutenção, conservação das mercadorias, aluguer de veículos e de materiais 
próprios para a carga e descarga (gruas, tapetes rolantes, carros, etc.), aluguer de contentores 
e outros equipamentos destinados à protecção das mercadorias). 
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iv. Prestações de serviços que consistam em trabalhos efectuados sobre bens 

móveis corpóreos e peritagens a eles referentes, quando executadas total 

ou essencialmente no território nacional;  

v. Prestações de serviços efectuadas por intermediários agindo em nome e por 

conta de outrem, quando a operação a que se refere a intermediação tenha 

lugar no território nacional;27 

vi. Prestações de serviços de carácter cultural, artístico, científico, desportivo, 

recreativo, de ensino e similares, incluindo feiras e exposições (não 

abrangidas pela alínea e) do n.º 7), compreendendo as dos organizadores 

destas actividades e as prestações de serviços que lhe sejam acessórias, 

que tenham lugar no território nacional.  

vii. Locação de um meio de transporte, que não seja de curta duração, quando 

o destinatário for uma pessoa estabelecida ou domiciliada no território 

nacional28. 

viii. Prestações de serviços de telecomunicações, de radiodifusão ou televisão e 

serviços por via electrónica, quando o destinatário for uma pessoa 

estabelecida ou domiciliada no território nacional. 

 

Deste modo, este conjunto de prestações de serviços serão tributadas em Portugal, 

desde que sejam executadas neste território e tenham como adquirentes “particulares”, 

ou seja, alguém que não tem ou não forneceu o seu NIF-IVA. 

 

3.4.  Serviços “específicos” prestados a não sujeitos passivos, residentes fora 

da UE 

O CIVA (n.º 11 do artigo 6.º) apresenta ainda outras excepções à regra da localização 

das prestações de serviços, quando o adquirente for uma pessoa estabelecida ou 

domiciliada fora da comunidade, ou seja, os serviços são prestados a não sujeitos 

passivos residentes em países ou territórios terceiros. 

                                                 
27 Ou seja, contempla exclusivamente os serviços de mediação em nome e por conta alheia cujo 
adquirente não seja um sujeito passivo para efeitos de IVA, localizando-se a referida prestação 
do serviço no lugar onde se entendam realizadas as operações objecto dessa mediação. 

28 Contudo, isto não se verifica (n.º 13 do artigo 6.º) “…relativamente à locação de uma 
embarcação de recreio, que não seja de curta duração, quando o locador tenha sede, 
estabelecimento estável ou, na sua falta, domicílio fora do território nacional, a partir do qual os 
serviços são prestados, e a efetiva colocação da embarcação à disposição do destinatário ocorra 
no mesmo território”. 
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Assim, as prestações de serviços, a seguir indicadas, não são tributadas em Portugal 

quando o adquirente (“particular”) for uma pessoa estabelecida ou domiciliada fora da 

Comunidade:  

i. Cessão ou concessão de direitos de autor, brevets, licenças, marcas de 

fabrico e de comércio e outros direitos análogos; 

ii. Serviços de publicidade; 

 
iii. Prestações de serviços de consultores, engenheiros, advogados, 

economistas e contabilistas, de gabinetes de estudo em todos os domínios, 

compreendendo os de organização, investigação e desenvolvimento; 

iv. Tratamento de dados e fornecimento de informações; 

v. Operações bancárias, financeiras e de seguro ou resseguro, com excepção 

da locação de cofres-fortes; 

vi. Colocação de pessoal à disposição; 

vii. Locação de bens móveis corpóreos, com excepção de meios de transporte; 

viii. Cessão ou concessão do acesso a sistemas de distribuição de gás natural 

ou de electricidade, bem como prestações de serviços de transporte ou envio 

através desses sistemas e prestações de serviços directamente conexas; 

ix. Obrigação de não exercer, mesmo a título parcial, uma actividade 

profissional ou um direito mencionado no presente número. 

 

3.5.  Extensão da territorialidade a certas prestações de serviços 

Por fim, existem ainda outras situações específicas, a que designamos por extensão da 

territorialidade que tem a ver com serviços cuja utilização ou exploração efectivas 

ocorram em território nacional (n.º 12 do artigo 6.º). 

Assim, resumidamente, as prestações de serviços a seguir indicadas são tributáveis no 

território nacional, em função da utilização ou exploração efectivas nas seguintes 

condições: 

i. Locação de bens móveis, com excepção de meios de transporte (alínea a) 

do n.º 12 do artigo 6.º). 

• Utilização ou exploração ocorra no território nacional. 

• Prestador – sujeito passivo com sede, estabelecimento estável ou 

domicílio no território nacional. 

• Adquirente – residente fora da UE. 

 



A Localização Das Prestações De Serviços Em Sede De Iva 

419 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

ii. Locação de curta duração de um meio de transporte (alínea b) do n.º 12 do 

artigo 6.º). 

• Colocação à disposição fora da UE e a utilização ou exploração ocorra 

no território nacional.  

• Prestador – qualquer que seja a sede, estabelecimento ou domicílio. 

• Adquirente – não sujeito passivo. 

 

iii. Locação de meios de transporte, que não seja de curta duração (alínea c) do 

n.º 12 do artigo 6.º). 

• Utilização ou exploração ocorra no território nacional. 

• Prestador – não tenha sede, estabelecimento estável ou domicílio na 

UE. 

• Adquirente – não sujeito passivo. 

 

iv. Prestações de serviços de telecomunicações, de radiodifusão ou televisão e 

as prestações de serviços por via eletrónica nomeadamente os do anexo D 

(alínea d) do n.º 12 do artigo 6.º)29 

• Prestador – tenha no território nacional a sede da sua actividade, um 

estabelecimento estável ou, na sua falta, o domicílio, a partir do qual os 

serviços sejam prestados e a utilização e exploração efectivas desses 

serviços tenham lugar no território nacional. 

• Destinatário – seja uma pessoa estabelecida ou domiciliada fora da UE. 

 

v. Locação de uma embarcação de recreio, que não seja de curta duração 

(alínea e) do n.º 12 do artigo 6.º.) 

• Efectiva colocação da embarcação à disposição do destinatário ocorra 

no território nacional. 

• Prestador – tenha no território nacional a sede da sua actividade, um 

estabelecimento estável ou, na sua falta, o domicílio, a partir do qual os 

serviços sejam prestados. 

• Destinatário – que não seja um sujeito passivo. 

 
  

                                                 
29 Estas alterações foram transpostas para a legislação interna de todos os Estados-membros 
(Em Portugal através do DL 158/2014, de 24/10/2014).  
Devemos assinalar que a partir de 01/01/2015, a prestação de serviços de telecomunicações, de 
radiodifusão e televisão e de serviços electrónicos será, em todos os casos, tributável no país do 
destinatário, independentemente de onde o prestador se encontra estabelecido. Neste âmbito, o 
CIVA precisou o conceito de utilização e exploração efectivas (n.ºs 14 e 15 do artigo 6.º). 
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Conclusões 

A tributação das prestações de serviços em IVA está facilitada já que estamos normas 

harmonizadas, em que os Estados estão limitados na sua acção legislativa. Em 

consequência, esta harmonização tende a eliminar várias querelas, assegurando e 

regulando a disciplina tributária das respectivas operações. 

Constatamos que tem havido uma preocupação do legislador comunitário de aproximar 

ao lugar de consumo à correspondente tributação da operação. Ao vincular a vigente 

regra geral à localização dos serviços no estabelecimento do adquirente, esse objectivo 

é claramente perseguido. 

Assim, assistimos a uma generalização do mecanismo do «reverse-charge» às 

operações transfronteiriças, através da identificação do adquirente mediante um NIF-

IVA. Não obstante, este critério é apenas aplicável, quando, por um lado, o adquirente 

for um sujeito passivo que forneceu o seu NIF-IVA ao prestador e, além disso, a 

prestação de serviços não estiver elencada nas regras especiais ou específicas, o que 

de certa forma se compreende face à forte ligação com o território da situação. 

Concluímos assim que as regras vigentes são mais simples e ao mesmo tempo mais 

práticas, o que tendencialmente diminui os encargos administrativos e reduz o 

contencioso tributário. Além disso, a adopção deste critério, a nosso ver, combate 

eficazmente a fraude e evasão fiscal. 
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CAPÍTULO XXIX 

 

 

A PROTEÇÃO JURÍDICA DA AMEAÇA DE OFENSA À PERSONALIDADE FÍSICA 

OU MORAL: UM DANO REPARÁVEL? 

 

Glenda Gonçalves Gondim 
Universidade Federal do Paraná.  

INTRODUÇÃO 

 

A preocupação para com a pessoa humana (o princípio da dignidade da pessoa 

humana) perpassa diversas áreas do Direito, encontrando grande guarida no direito civil 

(direitos de personalidade). A tutela jurídica existente tem como meios de se tornar eficaz a 

responsabilidade civil, através da obrigação de indenizar. Mas, é sabido que não há como 

retornar ao status quo pela reparação. 

Verificado que a mera reparação do dano não é suficiente para a efetiva proteção 

das pessoas, objetivo jurídico a partir da metade do século XX, a ameaça de dano passou a 

ser disciplinada e a integrar o rol dos interesses juridicamente protegidos. Com efeito, a 

Constituição Federal Brasileira de 1988 preceituou expressamente que tanto a lesão quanto 

a ameaça de lesão podem ser objeto de demandas judiciais a serem apreciadas pelo Poder 

Judiciário.  

De maneira mais específica, protegendo diretamente a pessoa, o Código Civil 

brasileiro de 2002 ao disciplinar sobre os direitos de personalidade dispôs, em seu artigo 12, 

a possibilidade de pleitear judicialmente que seja cessada a ameaça ou a lesão a todo e 

qualquer direito de personalidade. Na mesma seara, o Código Civil português também protege 

a ameaça a ofensa ao direito de personalidade, em seu artigo 70 (70.1). Portanto, há a 

proteção ao dano e à ameaça de dano. A pergunta que resta é como pode ser efetivada tal 

proteção.  

Em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça brasileiro, foi determinada a 

reparação da ameaça de dano coletivo, decorrente do perigo de serem contraídas doenças 

pelas pessoas que estiveram sujeitas ao amianto, em razão do indevido armazenamento de 

telhas por três empresas fabricantes (Brasitel Material de Construções Ltda., Brasilit S/A e 

Eterbras Industrial Ltda.). Ou seja, entendeu a corte superior que a mera ameaça de dano é 

dano reparável.  
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Ao analisar a decisão, várias indagações surgem e algumas delas serão tratadas no 

presente estudo, na tentativa (que se espera não seja vã) de compreender se ao proteger a 

ameaça de dano houve alteração sobre a definição de dano reparável.  

 

1. A tutela jurídica da ameaça do dano 

A pessoa é uma preocupação marcante nas legislações ocidentais do pós guerra, o 

que reflete para o Direito Civil uma nova leitura dos seus institutos, porque “[...] à pessoa 

humana o ordenamento jurídico deve dar a garantia e a proteção prioritárias”1. Por 

conseguinte, o patrimônio deixa de ocupar o objetivo único e precípuo das relações civis, com 

a inclusão de valores existenciais da pessoa a serem tutelados, que devem ser cada vez mais 

estimados. 

Para o tema do presente estudo, a inserção do princípio da dignidade da pessoa 

humana na Constituição Federal brasileira de 1988, no artigo 1º, como fundamento do Estado 

Democrático de Direito, refletirá na possibilidade de tutela da ofensa ou lesão à pessoa, ainda 

que sem cunho patrimonial, consagrando, assim, a reparação do dano extrapatrimonial (ou 

moral).  

Todavia, não basta tutelar o dano extrapatrimonial para a efetiva proteção da pessoa 

humana, visto que a reparação deste dano é ineficiente. Isto porque, o objetivo da reparação 

é retornar ao status quo, ou seja, há a utópica pretensão de que com o valor recebido, a lesão 

sofrida será retirada do mundo dos fatos.  

A lógica da reparação é a seguinte: se a vítima teve um prejuízo material decorrente, 

por exemplo, de um acidente de trânsito, o ofensor (responsável pelo acidente) arcará com o 

valor correspondente ao conserto do automóvel (danos emergentes) e eventuais valores que 

tenha deixado de receber (lucros cessantes). Com tais valores o patrimônio da vítima deverá 

ser idêntico ao que seria sem a ocorrência do dano. Por isso, para a liquidação do dano 

material utiliza-se a denominada teoria da diferença, através da qual será analisado quanto a 

vítima possuía antes da ocorrência do fato danoso (A) e quanto era o seu patrimônio após a 

sua ocorrência (B) e a diferença entre (A) e (B) é o resultado (C) que equivalerá ao valor da 

indenização.  

A ineficácia da utópica pretensão de retornar ao status quo através da reparação é 

cada vez mais evidente. Mesmo em situações que tenha sido atingido apenas o patrimônio, 

dificilmente o cálculo matemático reparará todos os prejuízos ocorridos e também os futuros. 

No exemplo acima, uma possível constatação de que o dano não é efetivamente retirado do 

                                                 
1 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos 
danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 74.   
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mundo dos fatos é que a futura comercialização do automóvel pode restar prejudicada, caso 

um possível comprador recuse o bem por já ter sido objeto de conserto, o que não é incomum.  

Pior. Se deste acidente ocorreu o evento morte da vítima, nenhum valor a ser 

recebido como reparação terá como ressuscita-la, ou seja, como falar em retornar ao status 

quo? E quando se trata dos danos extrapatrimoniais a ineficácia da reparação como retorno 

ao status quo é ainda maior. Com efeito, não é possível retirar do mundo dos fatos uma notícia 

difamatória, mesmo que seja publicada uma nova para retratação, nem todos que leram a 

primeira serão atingidos. Aqui bem cabe o conto que comparava a fofoca às penas de ganso 

contidas em um travesseiro e que eram espalhadas em uma aldeia, ainda que fosse realizado 

o maior esforço para recolher todas, não seria possível retoma-las.  

Diante disso, quando se trata de direitos de personalidade o legislador tem a 

preocupação de disciplinar uma proteção jurídica não apenas ao dano como a lesão em si, 

mas também, da própria ameaça de dano, o risco a que podem ser submetidas as pessoas 

em geral.  

Por isso, diz-se que há uma proteção a ameaça. Mesmo que o dano não tenha 

ocorrido, o sujeito de Direito pode requerer uma medida judicial para a cessação da ameaça. 

No Direito brasileiro, o artigo 5º da Constituição Federal de 1988 em seu inciso XXXV dispõe 

que: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”2.  

Especificamente, na proteção aos direitos de personalidade (reflexo do princípio da 

dignidade da pessoa humana), o Código Civil brasileiro disciplinou a proteção à lesão e a 

ameaça de lesão em seu artigo 12 (“Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito 

da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo das outras sanções previstas em 

lei”3). Há previsão semelhante no Código Civil português em seu artigo 70 (item 1) (“A lei 

protege os indivíduos contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua personalidade 

física ou moral”4). 

Destarte, a ameaça passa a ser tutelada e assim, a conduta que venha a ser 

realizada e ameace a ocorrência de lesão será considerada contrária ao ordenamento jurídico, 

da mesma forma que é assim considerada a conduta que ocasiona um dano. Isto porque, há 

previsão expressa que disciplina as duas formas de tutela jurídica. E esta tutela jurídica 

abrange não apenas o sujeito de Direito individual, assim consagrado pelo direito civil 

moderno, mas também o sujeito coletivo. 

                                                 
2 BRASIL. Constituição Federal de 1988.  
3 BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Presidência da República 
Federativa do Brasil, Brasília, 10 jan. 2002. Impresso e disponível em: Vade Mecum universitário. 
São Paulo: RT, 2009. 
4 PORTUGAL. Decreto-lei n.º 47.344, de 25 de novembro de 1966. Código civil português. Disponível 
em www.confap.pt/docs/codcivil.pdf Acesso em 17 de dezembro de 2014. 

http://www.confap.pt/docs/codcivil.pdf
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Para compreender o sujeito de direito coletivo é preciso relembrar que a figura da 

coletividade foi afastada para a consagração do individualismo. O pensamento moderno teve 

como tema central o indivíduo. Essa ideia foi implementada durante a modernidade, 

contrapondo-se “não só às concepções dominantes da Idade Média, mas também às 

doutrinas clássicas da filosofia do direito da Antiguidade (ou seja, sobretudo, de Aristóteles)”5. 

O ápice do individualismo foi alcançado na Revolução Francesa, que se opôs ao holismo das 

concepções anteriores, através de uma ideologia que valorizou o indivíduo e negligenciou 

e/ou subordinou a totalidade social.  

O individualismo dominou o pensamento moderno na filosofia, artes, ciências e 

direito6. Por consequência, o mundo jurídico da modernidade foi construído a partir destas 

noções individualistas. E foi nesse campo que surgiu a noção de sujeito de direito ligada ao 

indivíduo, como o único, exclusivo e adstrito, capaz de direitos e obrigações.  Durante os 

séculos XVIII e XIX, portanto, o enfoque é o indivíduo e a partir dele é pensado um direito 

individualista e patrimonialista.   

O próprio posicionamento advindo da burguesia liberal, representado pelo laissez 

faire, laissez passer, e que defendeu o individual, foi o que possibilitou a instauração do 

Estado Liberal do iluminismo, que, por sua vez, permitiu a “imposição de um meio de produção 

em larga escala, que deu vigor à chamada Revolução Industrial”7.  

Foi essa sociedade de massa que passou a questionar a idéia do individualismo, no 

final do século XIX e no início do século XX, através das lutas sociais de pequenos grupos 

que estavam à margem da sociedade e representavam interesses difusos de uma minoria. 

Grupos que necessitavam se organizar para “contrabalancear o que tem as grandes 

organizações que representam a outros interesses” 8. Eram grupos compostos pelas 

                                                 
5 VILLEY, Michel. A Formação do Pensamento Jurídico Moderno. Claudia Berliner [trad.]. Gildo Sá 
Leitão [revisor]. São Paulo: Martins Fontes, 2005, 176. 
6 “O individualismo está por toda parte no mundo moderno. Responsável por isso é a filosofia do 
conhecimento, herdada do nominalismo e largamente difundida, assim como a metafísica – a da 
substância individual. O primeiro objeto de conhecimento é o indivíduo, ponto de partida de toda 
doutrina – seja quando Descartes extrai seu sistema da evidência subjetiva de sua própria existência, 
seja quando Hobbes, Locke ou Espinosa reconstroem o universo social a partir do homem do ‘estado 
de natureza’, previamente separado e isolado pela análise. Forma atenuada e sem dúvida um tanto 
bastarda dessa mesma tendência, a escola moderna do direito natural procede a todas as suas 
construções raciocinando sobre a ‘natureza do homem’ individual (já Montaigne descobria no seu 
próprio eu a ‘forma inteira da humana condição’), o que a opõe da maneira mais radical à doutrina dita 
do direito natural clássico – que procedia a partir da natureza cósmica dos grupos sociais, das polis -, 
e a leva a conclusões totalmente diferentes”. (VILLEY, Michel. Op cit., p. 176/177).  
7 MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Legitimidade para a defesa dos interesses coletivos lato sensu, 
decorrentes de questões de massa. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, n. º 56, 2005, p. 140. 
8 “Ocupa um primeiro plano seu papel como contrapoderes sociais, isto é, como modo de organizar o 
indivíduo isolado em torno de um determinado interesse supra-individual ou difuso, a fim de lograr um 
poder para contrabalancear o que tem as grandes organizações que representam a outros interesses. 
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mulheres, por estudantes, setores da pequena burguesia, dos negros norte-americanos, que 

tinham como proposta uma nova perspectiva liberal – individual - positivista, contrária ao 

pensamento moderno do individualismo.  

Instaura-se, assim, uma crise paradigmática, pois resta inegável que “os valores 

tradicionais, individualistas, do século XIX, não sobreviveriam muito tempo, sufocados ao 

peso de uma sociedade de massa”9 e o termo do sujeito de direito passa a ser insuficiente 

para definir os interesses jurídicos a serem tutelados. A definição do sujeito de direito como 

“o indivíduo isolado deixa de constituir o ponto de focagem do saber social e passa a ser tido 

como uma abstração metafísica realmente inexistente”10, e não mais corresponde aos novos 

interesses que “excedem o âmbito estritamente individual mas não chegam a constituir 

interesse público”11, deslocando o foco do indivíduo para um grupo.  

Permite, assim, pensar na proteção dos danos sofridos por uma coletividade, bem 

como, em consequência da tutela da ameaça de dano, o perigo de dano sofrido por este 

sujeito de direito coletivo.  

 

2. O julgamento pela corte superior brasileira 

 

Ao dispor sobre a possibilidade de impedimento de uma determinada conduta que 

gere ameaça de dano para um indivíduo ou uma coletividade, o ordenamento jurídico definiu 

que a conduta que assim for realizada é contrária ao direito e, portanto, ilícita em seu sentido 

amplo, e poderá ser cessada ou expurgada pelo Poder Judiciário. Mas, será que a proteção 

jurídica transforma o ilícito em dano reparável? (a indagação principal deste estudo). Em um 

julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça brasileiro, entendeu-se que sim, a 

ameaça de dano é um dano reparável.  

A decisão foi proferida em um recurso especial de relatoria do Ministro Humberto 

Martins (Recurso Especial n.º 1.367.923). A ação originária foi movida pelo Ministério Público 

do Estado do Rio de Janeiro em face das empresas Brasitel Material de Construções, Brasilit 

S/A e Eterbras Industrial Ltda., em razão do inadequado armazenamento de telhas de amianto 

que estavam colocadas em um pátio.  

                                                 
Esta é a idéia que sustenta a criação dos partidos políticos, sindicatos, das associações de 
consumidores, de defesa de direitos humanos, do meio ambiente”. (LORENZETTI, Ricardo Luis. 
Fundamentos do Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 177).  
9 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses Difusos: conceito e legitimação para agir. 6ª ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, 81.  
10 HESPANHA. Antonio M. Panorama Histórico da Cultura Jurídica Européia. Mira-Sintra: Europa-
América, 1998, p. 201.  
11 MAZZILI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, 
p. 4. 
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Esclarece-se que o amianto pode ocasionar problemas de saúde aos seres humanos 

quando inalado ou ingerido, tendo grandes probabilidades que aqueles que sejam expostos 

ao produto desenvolvam tumores cancerígenos em razão da composição do asbesto. O risco 

é tamanho que a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu, no ano de 1998, que “A 

exposição ao amianto crisotila aumenta os riscos de asbestose, câncer de pulmão e 

mesotelioma de maneira dependente em função da dose e que nenhum limite de tolerância 

foi identificado para os riscos de câncer”12.  

Portanto, há uma grande probabilidade de desenvolvimento de doenças, apesar da 

ausência de certeza, naqueles indivíduos que estejam expostos a este produto. Por isso, foi 

definido como um resíduo perigoso na Convenção de Basiléia sobre controle de movimentos 

transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito e inserido na Resolução n.º 307 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) como produto nocivo13.  

Apesar de ser uma fibra comprovadamente cancerígena, no Brasil a comercialização 

de produtos (como telhas e caixa d’água) que a contenham amianto ainda é permitida (com 

exceção para alguns Estados como o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco). A 

permissão permanece sob a alegação de que enquanto a fibra está inserida no produto não 

haveria risco para os consumidores (considerado de forma coletiva todos aqueles que 

estivessem expostos ao amianto). Todavia, em caso de indevida utilização ou 

armazenamento, poderia o produto se romper ou quebrar e a “poeira” altamente tóxica ser 

inalada.  

Diante dos riscos existentes e da legislação brasileira atual, a maior preocupação 

que existe é no armazenamento e descarte do material. E por isso, a ação proposta pelo 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro versava exatamente sobre este inadequado 

armazenamento.  

Na aludida ação, em primeiro grau, as empresas foram condenadas solidariamente 

a remover as telhas de amianto que estavam inadequadamente armazenadas e foi arbitrada 

multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por quilo de telha não removida. O pedido de dano 

moral coletivo foi julgado improcedente. Em recurso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro, fixou dano moral coletivo no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 

                                                 
12 OMS. Organização Mundial da Saúde. Critério de Saúde Ambiental n.º 203, de 1998.  
13 CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução n.º 348. Altera a resolução n.º 307, de 
5 de julho de 2002, incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos.  
“Art. 1o O art. 3o, item IV, da Resolução CONAMA no 307, de 5 de julho de 2002, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 
"Art. 3o (...)  
IV - Classe "D": são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, 
solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, 
reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais 
objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde". 
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Interposto recurso especial pelas empresas, foi realizado um julgamento inicial, por decisão 

monocrática, quando o relator Ministro Humberto Martins decidiu pelo provimento ao recurso, 

para afastar a indenização. Todavia, após a interposição de agravo regimental, o recurso 

especial foi encaminhado para julgamento por todos os Ministros da segunda turma do 

Superior Tribunal de Justiça, quando se decidiu por manter a condenação da empresa em R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) por dano moral coletivo.  

A fundamentação do julgamento é que “a gravidade do problema ambiental, em vista 

da ameaça de danos à sociedade, torna a indenização cabível”14. No voto proferido e 

acompanhado pelos demais Ministros da Segunda Turma, a discussão versou sobre a 

possibilidade de ser o dano coletivo indenizável, sem adentrar na questão se a ameaça de 

dano é efetivamente um dano reparável, o que era mister15.  

O fato da legislação disciplinar a tutela jurídica do dano não alterou os requisitos do 

dano reparável e a mera ameaça não poderia ser reparada. Com efeito, a lesão é considerada 

uma categoria jurídica ao ofender o patrimônio da vítima (dano patrimonial) ou a sua dignidade 

(danos extrapatrimoniais). Assim, pela definição do suporte fático16 para que seja reparável, 

deve haver lesão a um dos bens jurídicos tutelados pelo Direito.  

Para compreender quais são os bens jurídicos tutelados deve ser verificado qual dos 

modelos é adotado no país em questão, considerando a existência de três modelos17. O 

primeiro tipifica o que será considerado como dano. O segundo apresenta uma cláusula geral 

                                                 
14 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 1.367.923. Segunda Turma. Relator 
Ministro Humberto Martins. Julgamento em 27 de agosto de 2013.  
15 O aludido julgamento restou assim ementado: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO 
AMBIENTAL. CONDENAÇÃO A DANO EXTRAPATRIMONIAL OU DANO MORAL COLETIVO. 
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando 
a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das 
questões abordadas no recurso. 2. A Segunda Turma recentemente pronunciou-se no sentido de que, 
ainda que de forma reflexa, a degradação ao meio ambiente dá ensejo ao dano moral coletivo. 3. 
Haveria contra sensu jurídico na admissão de ressarcimento por lesão a dano moral individual sem que 
se pudesse dar à coletividade o mesmo tratamento, afinal, se a honra de cada um dos indivíduos deste 
mesmo grupo é afetada, os danos são passíveis de indenização. 4. As normas ambientais devem 
atender aos fins sociais a que se destinam, ou seja, necessária a interpretação e a integração de acordo 
com o princípio hermenêutico in dubio pro natura. Recurso especial improvido.” 
(BRASIL. Superior Tribunal de Jusitça. REsp 1367923/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins. Segunda 
Turma. Julgamento em 27/08/2013, DJe 06/09/2013) 
16 O vocábulo suporte fáctico mencionado está relacionado com o significado de suporte fáctico 
hipotético ou abstrato, ou seja, o enunciado da norma jurídica. Para melhor compreensão destacam-se 
algumas noções de teoria geral do direito, eis que “Quando aludimos a suporte fáctico estamos fazendo 
referência a algo (=fato, evento ou conduta) que poderá ocorrer no mundo e que, por ter sido 
considerado relevante, tornou-se objeto da normatividade jurídica. Suporte fáctico, assim é um conceito 
do mundo dos fatos e não do mundo jurídico, porque somente depois que se concretizam (=ocorram) 
no mundo os seus elementos é que, pela incidência da norma, surgirá o fato jurídico e, portanto, poder-
se-á falar em conceitos jurídicos” (BERNARDES DE MELLO, Marcos. Teoria do fato jurídico: plano 
da existência. 16.ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 43). 
17 LORENZO, Miguel Federico de. El daño injusto en la responsabilidad civil: alterum non laedere. 
Buenos Aires: Abeledo – Perrot, 1997, p. 31-32.  
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sobre o tema, assim, caberá ao juiz determinar as necessárias limitações e especificações do 

que será reparável18. E no terceiro modelo, o dano é definido através de um método eclético 

entre os dois anteriores, ou seja, uma cláusula geral de atribuição de responsabilidade e 

limites previstos na legislação em geral.   

 O ordenamento brasileiro adotou o terceiro sistema, contendo uma cláusula geral nos 

artigos 186 e 927 do atual Código Civil de 200219, fundada no dever de não lesar, bem como 

uma limitação do seu objeto do dano, através de alguns danos tipificados. Será dano a lesão 

a um interesse jurídico relevante, independente da sua previsão legislativa específica, 

incluindo assim, os danos ao patrimônio e extrapatrimoniais. 

Por sua vez, configurada a lesão a um interesse juridicamente relevante estar-se-á 

diante do dano, que para ser reparável deve ser certo, não se pode tratar de prejuízo 

meramente hipotético. A certeza está no ofendido suportar ou prestes a suportar um prejuízo 

ao seu interesse jurídico. Mas, no caso em análise não há certeza, há uma probabilidade que 

ainda não se concretizou ou sequer poderá ser concretizada. Desta forma, não há a lesão, 

mas tão somente, a ameaça de lesão.  

Em verdade, o que se percebe é a preocupação com a forma de repudiar o ato 

realizado pelas empresas, que se beneficiam de uma legislação permissiva e com isso, podem 

ocasionar danos irreparáveis para os indivíduos brasileiros. E diante desta preocupação, por 

haver o disciplinamento sobre a proteção ao dano e a ameaça de dano, sem se ocupar pelas 

formas de sua efetivação, o Judiciário se vê compelido a decidir por determinados caminhos 

que podem não ser os mais apropriados, mas evitariam maiores sofrimentos.  

Como a opção dos julgadores da corte superior foi pela reparação dos danos, é 

importante ressaltar que esta opção tem sido comum, em casos que mesmo não havendo a 

efetiva responsabilização, a comprovação de todos os pressupostos, há a condenação e 

aplicação do instituto da responsabilidade civil. Assim, os Tribunais, visando encontrar um 

                                                 
18 Cláusula geral na definição mencionada por Judith Hofmeister MARTINS-COSTA é o enunciado legal 
que “ao invés de traçar punctualmente a hipótese e as suas conseqüências, é intencionalmente 
desdenhado como uma vaga moldura, permitindo, pela abrangência de sua formulação, a incorporação 
de valores, princípios, diretrizes e máximas de conduta originalmente estrangeiros ao corpus 
codificado, bem como a constante formulação de novas normas”. (MARTINS–COSTA, Judith 
Hofmeister. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional. São Paulo: RT, 
2000, p. 286) Tratam-se do meio “legislativamente hábil para permitir o ingresso, no ordenamento 
jurídico, de princípios valorativos, expressos ou ainda inexpressos legislativamente, de standars, 
máximas de conduta, arquétipos exemplares de comportamento, das normativas constitucionais e de 
diretivas econômicas, sociais e políticas, viabilizando a sua sistematização no ordenamento positivo”. 
(MARTINS–COSTA, Judith Hofmeister. A boa-fé..., op. cit., p. 274).   
19 BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Presidência da República 
Federativa do Brasil, Brasília, 10 jan. 2002. Impresso e disponível em: Vade Mecum universitário. São 
Paulo: RT, 2009. Art. 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Artigo 927. 
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.  
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entendimento mais adequado e que mais se aproxime a um equilíbrio entre as partes (uma 

justiça) “transformam cotidianamente o instituto [da responsabilidade civil] a fim de obter 

resultados mais justos nos conflitos que lhe são submetidos”20, e acabam por interpretar 

extensivamente o Direito, flexibilizando o instituto da responsabilidade civil, para reparar 

danos que sequer podem assim ser considerados.  

 

Conclusão  

 

Para garantir a proteção da pessoa, o Direito Civil dispunha sobre a reparação dos 

danos. Desta consequência, que é a obrigação de indenizar, retirava-se o fato de que era 

contrária ao ordenamento jurídico a conduta que ocasionasse danos. Todavia, quando da 

tutela jurídica da dignidade da pessoa humana em sua forma mais ampla possível, visando 

proteger não apenas o seu patrimônio, mas também direitos que não tenham cunho 

patrimoniais, como o direito da personalidade, percebeu-se que é insuficiente a mera proteção 

jurídica quando da ocorrência do dano.  

Assim, em pensamento prospectivo preventivo, o Direito brasileiro passa a tutelar a 

ameaça do dano, transformando a conduta que coloque em risco a pessoa (em características 

patrimoniais ou extrapatrimoniais) em ilícita. Especificamente, no direito da personalidade, a 

cessação da ameaça passa a ser disciplina pelo Código Civil de 2002.  

Ocorre que tal proteção não alterou as normas relativas a reparação do dano, que 

continuou sendo reparável apenas quando da ocorrência de efetiva lesão em face de alguém 

atingindo um interesse juridicamente relevante. Os requisitos para a configuração do dano 

são a certeza, atualidade e seriedade.  

Contrariando as regras da definição da reparação do dano, mas baseado na tutela 

jurídica da ameaça de dano (seja em relação a um indivíduo ou a uma coletividade), o Superior 

Tribunal de Justiça optou por relativizar tais conceitos e impor uma indenização por dano 

moral coletivo em face de empresas que colocaram a saúde de uma determinada coletividade 

em risco.  

A decisão foi proferida de forma a demonstrar que o Poder Judiciário, especialmente 

em países nos quais mesmo com o conhecimento técnico sobre produtos nocivos tem uma 

legislação extremamente permissiva, se vê obrigado a transformar e alterar o instituto da 

responsabilidade civil com vistas ao melhor interesse que seria uma proteção séria e real da 

pessoa. Não era dano reparável, mas a indenização foi arbitrada como forma de 

reprovabilidade da conduta adequada.  

                                                 
20 SCHREIBER, Anderson. A responsabilidade civil como política pública. In: TEPEDINO, Gustavo e 
FACHIN, Luiz Edson (Coord.). O direito & o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas: 
estudos em homenagem ao Professor Ricardo Pereira Lira. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 745. 
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Ações como essa transmudam o direito e por mais que possam ser justificáveis para 

alguns, analisadas no rigor doutrinário dos conceitos serão criticadas, porque 

continuadamente “diante de um dano que merece indenização, os tribunais buscam nos 

elementos da teoria da responsabilidade civil a fundamentação para sua decisão”21.  
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CAPÍTULO XXX 
 

O TERRORISMO GLOBAL COMO REFLEXO DE UM MUNDO 
GLOBALIZADO: A UNIÃO EUROPEIA  E A LUTA CONTRA OS CRIMES 

TRANSFRONTEIRIÇOS 
 

Iana Karine Cordeiro De Carvalho 
Universidade de Coimbra 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

Antes de adentrarmos especificamente no mérito deste trabalho, torna-se 

necessário fazermos uma breve análise do significado do termo “globalização” e suas 

diversas variáveis. Quando afirmamos que determinado fato ocupa o âmbito, ou o 

status, de global ou globalizado, ou que sobre ele existe uma globalização,  estamos 

a afirmar que a questão em discussão ultrapassou as fronteiras nacionais e se tornou 

uma questão de repercussão e preocupação mundial. Pode-se então dizer, que o 

mundo se tornou mais restrito, sofreu um processo de encolhimento devido a “quebra” 

de fronteiras que os separam. A globalização é a expressão máxima do inter-

relacionamento entre as diversas nações em virtude das transformações sociais, 

políticas e econômicas, como resultado natural de uma evolução no desenvolvimento 

das sociedades nestes aspectos. Segundo Ulrich Beck1, 

 
(…) a palavra "globalização", que atualmente causa tanto 
espanto em qualquer declaração pública, nao aponta agora 
para o fim da política, mas sim para a exclusão da politíca do 
quadro categorial do Estado nacional, e ate mesmo do papel 
esquemático daquilo que se entende por ação "política" ou 
"não-política"; afinal, para onde quer que a retórica da 
globalização (da economia, dos mercados, da concorrência 
por postos de trabalho, da produção, de mercados e serviços, 
das finanças, da informação, do estilo de vida) aponte, em 
termos de conteúdo, tornam-se evidentes em todos os casos 
as consequências políticas postas em andamento pela 
globalização econômica (…) 

 
Este fenômeno, portanto, pode ser entendido como uma forma de 

desenvolvimento econômico e político mútuo entre as nações, resultante da abertura 

das fronteiras e da cooperação estatal entre os países, a trazer, como uma das 

principais consequências, a necessidade de uma relação jurídica protecionista 

também globalizada para estabelecer regras e organização nas relações 

internacionais. O direito, ao adequar-se ao mundo globalizado, torna-se instrumento 

                                                 
1 ULRICH, Beck. O que é globalização? Equívocos do globalismo: respostas à globalização/ 
Ulrich Beck; tradução André Carone. Editora: Paz e Terra – São Paulo, 1999, pag. 13. 
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indispensável para assegurar as relações econômicas, sociais, ambientais, culturais 

e religiosas. Tendo em vista a liberação de fronteiras para um fluente intercâmbio 

econômico, torna-se necessário medidas políticas, financeiras e principalmente 

jurídicas protetivas destas relações supranacionais.  

Dito isto, no mundo atual a globalização passou a ter fatores de interesses 

diversos de há algumas décadas atrás, principalmente no que diz respeito a 

criminalidade sem fronteiras, e, em específico, o crime de terrorismo. Isto porque, ao 

mesmo tempo em que um mundo globalizado facilitou a prática do terrorismo em 

virtude da abertura das fronteiras e o fácil intercâmbio entre os cidadãos, também 

possibilitou que estes mesmos países se unissem na luta contra tal ilícito que também 

se tornou global em virtude das facilidades internacionais que a globalização trouxe, 

é o que se pode denominar de benefício e malefício da globalização em um mesmo 

fator, em um mesmo contexto.  

 

 

 

I. Globalização: Causa ou Consequência do Desenvolvimento Social?  

 

 

Uma cultura globalizada pode significar que, em virtude da derrubada 

imaginária das fronteiras e da consequente troca de experiências culturais, alguns 

comportamentos sobre determinados assuntos podem ser identificados como 

semelhantes em vários países, o que não implica um aculturamento nacional, ou 

perda de soberania cultural de cada Estado.  

Não se é mais possível parar a globalização e suas consequências. Tornou-

se um fenômeno imperioso e de adesão quase obrigatória em virtude da evolução e 

desenvolvimento social. Já dizia Ulrich que a 

 

Globalização significa a experiência cotidiana da ação sem 
fronteiras nas dimensões da economia, da informação, da 
ecologia, da técnica, dos conflitos transculturais e da 
sociedade civil, e também o acolhimento de algo a um só 
tempo familiar, mas que não se traduz em um conceito, que é 
de difícil compreensão, mas que transforma o cotidiano com 
uma violência inegável e obriga todos a se acomodarem a sua 
presença e a fornecer respostas. Dinheiro, tecnologia, 
mercadorias, informações e venenos "ultrapassam" as 
fronteiras como se elas nao existissem. Até mesmo objetos, 
pessoas e ideias que os governos gostariam de manter no 
exterior (drogas, imigrantes ilegais, críticas a violação dos 
direitos humanos) acabam por encontrar seu caminho. 
Entendida desta forma, a globalização significa o assassinato 
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da distância, o estar lançado a formas de vida transnacionais, 
muitas vezes indesejadas e incompreensíveis2. 

 
Portanto, no que se refere a globalização da economia, pode-se dizer que o 

fator econômico é o motor propulsor para o desenvolvimento e aplicação de um 

projeto global nos demais aspectos. 

Entretanto, permanece a questão lançada pelo autor Ulrich Beck:  A 

globalização da economia e a sobreposição do âmbito internacional sob o nacional, 

permite que o Estado venha a perder sua soberania? A globalização influencia na 

soberania de um país? 

 

Globalização significa, diante deste quadro, os processos, em 
cujo andamento os Estados nacionais veem a sua soberania, 
sua identidade, suas redes de comunicação, suas chances de 
poder e suas orientações sofrerem a interferencia cruzada de 
atores transnacionais3. 

  Entende-se que na sociedade global de hoje, as crises em um determinado 

país se tornam problema de todos, são infortúnios que se tranformam em causas 

comuns ao mundo globalizado, adversidades que não são apenas jurídicas, mas que, 

como consequência, torna-se imperativo chamar o direito a dar uma “palavra”. As 

crises geradas por um mundo globalizado não são apenas momentâneas ou 

pertencentes a um único país, são conflitos com aspectos estruturais de permanência, 

o que leva ao enfraquecimento, mas não desaparecimento, quer na soberania quer 

na situação financeira dos Estados. 

A globalização, segundo Ulrich Beck, é irreversível por vários motivos, 

entretanto não há como forçar um Estado a dispor da soberania garantida 

constitucionalmente apenas para abrir as fronteiras ás relações internacionais. A 

irreversibilidade da globalização se fundamenta, primeiramente, na ampliação 

geográfica e crescente interação do comércio internacional, na conexão global dos 

mercados financeiros e no crescimento do poder das companhias transnacionais4.  

Um Segundo motivo que para Ulrich Beck torna a globalização irreversível, é 

a constante revolução dos meios tecnológicos de informação e comunicação, 

proporcionando uma maior facilidade nas trocas de informações e realizações de 

quaisquer transações, seja no aspecto econômico, político, jurídico, financeiro, 

cultural ou social5.  

O avanço globalizado da tecnologia e da ciência proporcionam um 

                                                 
2 Idem, pag 46-47. 
3 Idem, pag 30. 
4 Idem, pag 30. 
5 Idem, pag 31. 
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compartilhamento de ideias e projetos voltados, principlamente, para o setor 

econômico, e possuem a capacidade de transformar a economia de um país através 

da produção dos bens e serviços necessários a modernização. Porém, teoricamente, 

nem todos os países são capazes de absorver os benefícios de uma globalização e 

acompanhar este desenvolvimento em virtude da situação econômica em que se 

encontram, ou pelo fato de ser este país historicamente incompatível com uma 

globalização que, ao longo dos anos, se tornou desenfreada e, atualmente, se 

encontra como “acessório” de adesão obrigatória para a evolução, modernização e 

desenvolvimento de um Estado. 

 

Com efeito, se a globalização pode ser concebida como uma 
oportunidade de desenvolvimento e de afirmação no contexto 
internacional para certos países, para outros, mais frágeis 
social e economicamente, pode constituir‑se como um 
mecanismo de desagregação multidimensional ou, na melhor 
das hipóteses, como um desafio importante a suplantar6. 
 

 
A globalização é um fenômeno natural que surgiu e continua a evoluir como 

consequências da necessidade da inter relação entre os Estados, da necessidade da 

troca de conhecimentos, do intercâmbio de tecnologias, ciências, e produtos que se 

fizeram e fazem necessários ao desenvolvimento e modernização social; é o 

momento em que ocorre uma desnacionalização em prol de uma internacionalização 

das fronteiras estatais nacionais, “pois globalização significa, como ja foi dito, antes 

de mais nada, a desnacionalização - a erosão, mas também a possível transformação 

do Estado nacional em transnacional”7. É uma necessidade natural de todos os 

Estados que buscam a modernização e melhorias na infraestrutura e, por estes 

motivos, acaba por ser quase uma obrigação imposta naturalmente aos Estados, 

forçando-os a adentrarem no mundo globalizado e aderir as exigências que lhes são 

impostas.  

 
II. O Terrorismo como  Consequência e Expressão Máxima de Crime Globalizado 

 

 

A globalização, como dito antes, pode ser entendida como uma forma de 

desenvolvimento econômico e político mútuo entre as nações, resultante da abertura 

das fronteiras e da cooperação estatal entre os países, a trazer, como uma das 

                                                 
6 ALBUQUERQUE, Cristina; GENNARI, Adilson. Globalização, desemprego e (nova) 
pobreza: Estudo sobre impactes nas sociedades portuguesa e brasileira. Revista Crítica de 
Ciências Sociais 92 | março 2011, pg 51-73.   
7 Idem, pag. 36. 

http://rccs.revues.org/3970
http://rccs.revues.org/3970
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principais consequências, a necessidade de uma relação jurídica protecionista 

também globalizada para estabelecer regras e organização nas relações 

internacionais. O direito ao adequar-se ao mundo globalizado, torna-se instrumento 

indispensável para assegurar as relações econômicas, sociais, ambientais, culturais 

e religiosas.  

A criminalidade transnacional é real e vive em nosso cotidiano, e para muitos 

surge em virtude da existência do fenômeno da globalização. Pode-se ser sintetizado 

em três setores diferenciados sobre os quais esta mundialização do progresso e 

desenvolvimento influenciou, e influencia, na existência de condutas criminosas: 

setores técnico, econômico e político8.  

O setor técnico refere-se a evolução de sistemas de computadores que são 

constantemente violados através da internet. Permite a prática de cyber crimes e a 

comunicação e organização de entidades criminosas entre lugares diversos e ao 

mesmo tempo. No que se refere ao setor econômico os ilícitos estão ligados à 

lavagem de dinheiro. O setor político construíu as novas fronteiras Estatais, resultando 

em uma expansão dos limites territoriais. Com essa maior permeabilidade das 

fronteiras, aumentam-se as possibilidades de crimes transnacionais. Os motivos 

políticos também estão por trás do terrorismo, cuja motivação transcende as ameaças 

do direito penal. 

O movimento econômico-social da globalização fez nascer novas 

preocupações entre aqueles que se dedicam a estudar a ciência jurídico-criminal. Isto 

porque, ao mesmo tempo em que a globalização facilitou a prática do terrorismo em 

virtude a abertura das fronteiras e do fácil intercâmbio entre as pessoas, também 

possibilitou que estes mesmos países se unissem na luta contra tal ilícito, é o que se 

pode denominar de benefícios e malefícios da globalização em um mesmo contexto.  

É de conhecimento notório que o direito acompanha a rápida evolução técnica 

e econômica gerada pela globalização, o que transforma a sociedade em uma 

verdadeira “sociedade de risco”, pois a medida que o direito se aperfeiçoa para 

proteger as inovações de um mundo cada vez mais moderno, também se aperfeiçoam 

as táticas ilícitas para que as condutas se tornem capazes de burlar as novas medidas 

legislativas protecionistas elaboradas para alcançar a modernidade global.  

A globalização possibilita que o ilícito se torne cada vez mais transnacional, 

enfraquecendo a capacidade de um direito nacional ser eficaz na contenção individual 

das agressões a determinados bens jurídicos. De acordo com o autor Mário Ferreira9 

Monte, a globalização e a harmonização do direito, principalmente o direito penal, são 

                                                 
8HOBSBAWM, Eric J. O novo século: entrevista a Antonio Polito. SP: Cia das Letras, 2009. 
9 MONTE, Mário Ferreira. Direito Penal Europeu de “Roma” a “Lisboa”: subsídios para a sua 
legitimação. Editora: Quid Juris, Lisboa, 2009.  
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consequências da evolução humana, inseparáveis e necessárias serem analisadas 

em conjunto: 

 

O tema da harmonização, não só penal, mas especialmente 
penal, de facto, não poderá deixar de, nos próximos tempos, 
captar a atenção dos cultores da ciência jurídico penal. É que 
a globalização, por um lado, e a necessidade de respeitar as 
diferenças culturais das nações, por outro, a outra coisa não 
levarão. Porque, quando falamos em harmonização, temos de 
ter consciência de que falamos de um vasto fenômeno que 
não é peculiar apenas da União Europeia, nem tão pouco da 
Europa, senão do mundo. A harmonização vem a ser a 
resposta que a globalização impõe, a vários níveis e a partir 
de interesses e agentes diversos, mas com o respeito 
necessário pela diversidade cultural que as nações 
comportam. O que, numa organização de Estados como é a 
União Europeia, onde não deixam de subsistir diferenças 
culturais relevantes, ainda mais se justifica10. 

 
 
No caso da Europa, uma das soluções trazidas pelo Tratado de Lisboa foi a 

harmonização jurídica das legislações nacionais em torno de um pilar comum que 

estabelece normas comuns a serem seguidas. Harmonizar juridicamente 

determinados atos e fatos pode ser um meio legal para alcançar o objetivo político de 

integração transnacional11. O autor  André Klip assim afirma, 

 
The definition of harmonisation used here is the convergence 
of the legal practice of the various legal systems based upon a 
common standard. Harmonization can be considered to be a 
legal means for achieving the political objective of integration. 
Harmonisation implies differences, otherwise there would be 
nothing to harmonize. It constitutes an attempt to reduce these 
differences, but its ultimate goal is not to eliminate them12. 
 

Em caso de harmonização não fala-se em excluir diferenças entre as 

legislações de diversas nações. Se a harmonização não cumprir com o real objetivo 

para o qual foi idealizada, pode-se recorrer ao reconhecimento mútuo, instituto que 

permite as diferenças e a não necessidade de mudá-las, desde que não se impeçam 

o comércio ou a cooperação entre as nações. 

                                                 
10 MONTE, 2009, p. 31,32. 
11 KLIP, André. European Criminal Law. An Integrative Approach. 2 edition. Editora 
intersentia. Cambrige, 2012. 
12 A definição de harmonização usada aqui é a convergência da prática jurídica dos diversos 
sistemas jurídicos com base em um padrão comum. Harmonização pode ser considerada 
como um meio legal para alcançar o objetivo político de integração. Harmonização implica 
diferenças, caso contrário, não haveria nada de harmonizar. Constitui uma tentativa de reduzir 
essas diferenças, mas o seu objetivo final não é eliminá-los. 
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O terrorismo visa atingir o maior número possível e indeterminado de pessoas, 

e dirige seus atos ao ataque direto ou indireto do bem jurídico mais precioso em 

qualquer país: a vida. Qualquer ato terrorista, mesmo que não tenha por objetivo direto 

ceifar a vida das pessoas, a atinge de outras formas, seja através da repercussão do 

temor que causa socialmente, seja através das medidas restritivas de direitos 

fundamentais que o país terá adotará para controlar condutas pós ataque terrorista. 

Em contrapartida, não existe uma lei universal que determine o que seria ou 

não ato terrorista, quais atos caracterizariam ou não este tipo de agressão jurídica. 

Cada país, através da soberania que lhe é devida e estabelecida em sua constituição, 

poderá determinar o que caracterizaria um ato terrorista em seu território. Como 

exemplo podemos citar a então Decisão-Quadro de Portugal, n° 2002/475/JAI13, do 

Conselho, de 13 de Junho, relativa à luta contra o terrorismo, que determina o que 

seria terrorismo e quais crimes se enquadrariam neste ilícito. 

Para Portugal os atos terrorista buscam prejudicar a integridade e a 

independência nacionais, agindo de forma a impedir, alterar ou subverter o 

funcionamento das instituições do Estado previstas nas constituições.  

São atos que visam impor uma política de medo e terror social, bem como 

descrença para com as políticas de segurança e proteção oferecidos por uma nação. 

Desta forma, aqueles que assumem a autoria dos ataques terroristas acreditam estar 

demonstrando as demais nações que não são inferiores e que devem ser temidos, 

respeitados e obedecidos em suas exigências.   

Não obstante a Decisão-Quadro acima referida, com a aprovação do Tratado 

de Lisboa ou Tratado Reformador e sua entrada em vigor em 2009, deu-se início a 

uma nova tentativa de concentrar em uma só entidade a UE, integrando e submetendo 

todos os Estados europeus a designações comuns acordadas e assinadas  pelos que 

tinham interesse  neste novo modelo integrativo. A partir desse impulso integracionista 

e cooperativista renovador, a UE passou a buscar soluções para problemas que 

afetavam a todos os Estados, mas que por estes eram tratados de forma individual, o 

que não trazia solução alguma quando determinadas situações conflituosas, até 

mesmo ilícitas, ultrapassavam as fronteiras nacionais gerando divergências 

legislativas e jurídicas quanto a resolução de tais situações. 

 

III. O Tratado de Lisboa e as Novas Disposições Sobre o Crime de Terrorismo 

 

No mundo moderno constantemente tem-se visto um sentimento comum e 

                                                 
13 Lei de combate ao terrorismo (em cumprimento da Decisão-Quadro n° 2002/475/JAI, do 
Conselho, de 13 de Junho) – Décima segunda alteração ao Código de Processo Penal e 
decimal quarta alteração ao Código Penal. 
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global de medo e vulnerabilidade frente ao cresente número de crimes que 

transcendem a ordem local, provocando o que se entende por “desterritorialização do 

crime e da segurança”14.  

 A assinatura do Tratado de Lisboa concretizou, teoricamente, a possibilidade 

de construção de um espaço de liberdade, segurança e justiça, há muito discutido. 

Através deste dispositivo legal, este espaço tornou-se um objetivo a ser alcançado, 

cuja competência passou a ser compartilhada entre a União e os EM. No âmbito 

legislativo, o reconhecimento mútuo do direito penal e do processo penal individual 

dos Estados-Membros transmite a ideia de combate e prevenção da criminalidade e 

reforço na atuação repressiva de crimes transfronteiriços, como o são os delitos 

penais descritos no art.83 do TFUE, dentre eles o terrorismo15. 

O mais recente ataque terrorista que causou pânico e indignação mundial 

ocorreu na França, no início do corrente ano. O atentado a redação do jornal “Charlie 

Hebdo”, em Paris, aconteceu no dia 7 de janeiro de 2015, resultando na morte de 12 

vítimas.  

O combate e prevenção ao crime de terrorismo, de acordo com a normativa 

do art.75 do TFUE, é abordado como um dos objetivos principais e mais importantes 

da União Europeia. Os principais meios de defesa descritos pelo tratado para prevenir 

ataques terroristas estão relacionados a dispositivos legais referentes ao movimento 

de capitais como, por exemplo,  regulamentos que permitem o congelamento de 

fundos, ativos financeiros ou ganhos econômicos que pertençam a pessoas 

singulares ou coletivas, a grupos ou entidades não estaduais16. Este ato legislativo 

justifica-se em virtude da necessidade econômica para financiamento de ataques 

terroristas e atividades a ele relacionadas. Pode-se dizer que é uma restrição ao 

princípio da livre circulação de capitais que justifica-se em nome de um bem maior: 

proteção e equilíbrio da liberdade, segurança e justiça. 

 Não apenas ataques terroristas relacionados a membros europeus 

influenciaram na criação do dispositivo protetivo, como também os ataques terroristas 

ao Oriente Médio, tendo em vista que os efeitos se generalizaram por todo continente 

europeu e serviram de sinal de alerta para o desenvolvimento de medidas de 

segurança mais eficazes contra estas condutas17. 

                                                 
14 VALENTE, M. M. G., “Cooperação Judiciária em Matéria Penal no âmbito do Terrorismo”, 
in A União Europeia e o Terrorismo Transnacional, BRANDÃO, A. P. [et al.], Almedina, 2010, 
p. 66. 
15 ANASTÁCIO Gonçalo; PORTO, Manuel Lopes. Tratado de Lisboa: comentado e anotado. 
Editora Almedina, Coimbra, 2012. 
16 Idem, pag 388. 
17 NOIVO, Diogo; SEABRA Pedro. Combate ao Terrorismo na União Europeia: construção de 
uma abordagem comum. Revista Segurança e Defesa n°14, Julho – Setembro de 2010, pag 
36-47. 



Iana Karine Cordeiro De Carvalho 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

440 

 

 Após o 11 de setembro, os líderes europeus se reuniram em um Conselho 

Extraordinário em Bruxelas, no dia 21 de setembro, e professaram ser o terrorismo 

um “desafio real e uma prioridade objetiva para a União Europeia”, sendo aprovado o 

“Plano de Acção na Luta Contra o Terrorismo”18 em que um dos pontos base seria o 

fenecimento do financiamento destas atividades. Além deste Plano de Ação, a União 

Europeia, no intuito de afunilar ainda mais o financiamento de atividades terroristas, 

adotou as recomendações da Financial Action Task Force19 e aprovou a terceira 

Directiva 2005/60/CE do PE e do Conselho de 26 de outubro de 2005, sobre 

branqueamento de capitais e Regulamento sobre transferências de fundos. 

  

 

III.2. O Combate ao Terrorismo sob a Ótica Internacional 

 

 Ainda aqui torna-se impossível definir o que seria “terrorismo”, isto porque, 

assim como os demais, tal crime pode possuir uma acepção diferente de acordo com 

quem o interpreta. O ato de terrorismo é compreendido, e isto é universal, como um 

ato necessariamente internacional e que se prolonga pela história do mundo, 

entretanto, em diversos e específicos momentos e situações20. 

 Dito isto, podemos concluir que a definição do que seria um ato terrorista ou o 

próprio crime de terrorismo é algo bastante controverso, o que pode dificultar o 

tratamento legal internacional deste crime. Em virtude do princípio da soberania, cada 

Estado pode definir legalmente o que, para aquela nação, se compreende como ato 

de terrorismo.  

 O tratado de Lisboa é um dos exemplos das medidas internacionais que 

podem ser tomadas contra o terrorismo. Outros tratados podem surgir na esperança 

de salvaguardar os direitos fundamentais contra tamanha violência real e universal. 

Ainda antes do Tratado de Lisboa, após o ataque de 11 de setembro de 2001 várias 

nações, inclusive os EUA, aprimoraram a segurança nacional e vários dispositivos 

legais foram reformulados sobre o assunto.  

No que diz respeito ao continente americano, O MERCOSUL (Mercado 

Comum do Sul), tendo em vista o Tratado de Assunção, o Protocolo de Ouro Preto e 

as Decisões N° 7/96, 2/98, 18/98, 13/01 e 2/02do Conselho do Mercado Comum, e 

                                                 
18 Conclusões e Plano de Acção do Conselho Europeu Extraordinário de 21 de Setembro de 
2001. 
19 É uma unidade especializada em financiamento de terrorismo internacional, criada pelo G8 
em 1989. As suas recomendações encontram-se disponíveis em http://www.fatf-
gafi.org/dataoecd/8/17/34849466.pdf. 
20 DOTTI, René Ariel. Terrorismo e devido processo legal. Revista CEJ, Brasília, n.18, pág. 
27-30, jul./set. 2002, pág.28-29. 

http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrp/mrcsrinp.asp
http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrp/ourop/ouropinp.asp
http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/decisions/DEC0796P.asp
http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/decisions/DEC0298.asp
http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/decisions/dec1898p.asp
http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/decisions/dec0102p.asp
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levando em consideração os termos da “Declaração de Ministros do Interior do 

MERCOSUL sobre Terrorismo”, emitida por ocasião da III Reunião Extraordinária de 

Ministros do Interior do MERCOSUL, pertinente a adequação das ações originalmente 

previstas no Plano Geral de Cooperação e Coordenação Recíproca para a Segurança 

Regional, aprovado pela Decisão CMC N° 22/99 do Conselho do Mercado Comum 

em vista dos acontecimentos e conseqüências derivadas dos recentes atentados 

terroristas que impactaram gravemente, direta ou indiretamente, à comunidade 

internacional, decidiu aprovar o conjunto das ações operativas que substituem o atual 

Capítulo VII "Âmbito Terrorismo" do Plano Geral de Cooperação e Coordenação 

Recíproca para a Segurança Regional” entre os Estados Partes do MERCOSUL, 

aprovado oportunamente mediante Decisão CMC N° 13/01, estabelecendo novas 

medias que protegem o MERCOSUL contra as consequências de atos terroristas que 

os afetem direta ou indiretamente, é “ADEQUAÇÃO DO PLANO GERAL DE 

COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO RECÍPROCA PARA A SEGURANÇA 

REGIONAL ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL”. 

No caso das Nações Unidas, foi realizado em 1990 o oitavo Congresso das 

Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, em 

Havana- Cuba, de 27 de Agosto a 7 de Setembro. Este Congresso serviu para 

estabelecer orientações a serem seguidas para obtenção de um melhor desempenho 

contra atividades terroristas.  

Após o ataque ao jornal “Charlie Hebdo”, o presidente francês François 

Hollande anunciou, no dia 20 de janero de 2015, que novas medidas contra o 

terrorismo iriam ser tomadas e anunciadas pelo Primeiro Ministro Manuel Valls. O 

presidente francês informou que o governo pretende, entre outras medidas, “reforçar 

o sistema de inteligência com o objetivo de ampliar o controle sobre o movimento de 

suspeitos jihadistas em território francês, monitorar melhor as atividades ligadas ao 

terrorismo na internet e isolar presos extremistas, para evitar a radicalização de outros 

detentos nas penitenciárias”21. 

Inúmeras outras medidas internacionais são pensadas e estão em vias de 

elaboração. Individualmente cada país possui o direito constituicional de desenvolver 

e executar suas próprias normas preventivas contra atos terroristas, bem como 

especificar as medidas legais de retaliação a tais condutas, entretanto, quando as 

medidas são pensadas internacionalmente, como é o caso do Tratado de Lisboa, 

econtramos uma legião de países unidos em prol de um único objetivo, o que dispensa 

maior recurso e maior preparado na luta contra crimes transfronteiriços. 

 

                                                 
21 http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/01 
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CONCLUSÃO 

 

 

O terrorismo não é tido como o ato ilícito mais antigo da história, todavia, 

podemos concluir que desde o seu surgimento e sua evolução proporcional ao 

desenvolvimento e expansão da globalização, os atos terroristas tornaram-se os mais 

desastrosos a nível mundial. Estes atos não visam um bem jurídico definido pelo 

Estado, não visam desacatar a lei penal ou processual penal, na verdade, é um ato 

que traz em seu âmago um contexto histórico, religioso e económico. Aquele que se 

utiliza destes ataques, entende que o medo e terror social são as formas mais rápidas 

e eficazes de atingir suas exigências e necessidades que, em entendimento próprio, 

não são ouvidas pelas autoridades do seu país ou do estrangeiro.  

Os ataques recentes, assim como os anteriores, tiveram fundamento religioso 

e económico. O fundamento histórico intrinsecamente já faz parte da base religiosa 

ou económica de qualquer conduta, pois apenas a história poderia explicar as origens 

dos conflitos que possuem como consequência os ataques terroristas. Apenas a 

história também poderia explicar as origens e necessidades de um desenvolvimento 

económico e social a nível global, apresentando como consequência a quebra de 

fronteiras e o crescimento das relações internacionais, sejam estas no setor 

econômico, social, cultural ou histórico. 

A quebra de limites das fronteiras, motivada pela globalização, trouxe como 

sequela a intervenção, sem limites, na vida e sociedade dos países uns com os outros, 

o que possibilitou que aqueles que possuíssem maiores recursos financeiros, se 

sobressaíssem sobre os que fossem economicamente inferiores, sobretudo ditando 

normas e forma de vida. Os ataques terroristas, levando em consideração as últimas 

ações, atuam como forma de protesto contra a dominação econômica e territorial dos 

países mais abastados, que se infiltram e interferem na sociedade alheia de forma a 

estabelecer  “a ordem” que lhes convém, mas que não é necessária, bem como forma 

de revide a subordinação religiosa e cultural que os países do Ocidente querem impor 

ao Oriente por não aceitação da cultura diversa. 

A globalização foi e é o fator principal de invasão social e cultural de um país 

por outro. A abertura de fronteiras provocada por um mundo globalizado trouxe fatos 

inéditos que apenas atualmente passaram a serem regulamentados. A possibilidade 

dos crimes transfronteiriços ainda é um problema. Se formos analisar a situação de 

forma individual de cada país, seria necessário um acordo quase mundial para que 

todos os países estivessem protegidos e, de forma utópica, as regras a serem 

elaboradas deveriam ser aceitas e efetivadas por todos ao mesmo tempo. Em virtude 

da impossibilidade deste acordo mundial, cada região, a exemplo da União Europeia, 
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desenvolveu ou desenvolve sua forma de proteção contra os crimes transnacionais, 

quase impossíveis de serem controlados.  

Os criminosos transfronteiriços viram na quebra das fronteiras provocada pela 

evolução da globalização, a oportunidade da prática impune de condutas criminosas, 

afinal, qual lei se aplicaria? E se a conduta fosse crime no país “A”, mas não fosse 

conduta punível no país “B”, haveria ou não extradição?  A União Europeia, através 

do Tratado de Lisboa (assinado por todos os países que fazem parte da UE), definiu 

os crimes internacionais que seriam punidos conforme as normas definidas neste 

diploma legal, o que não impede que cada país, de forma individual e através do poder 

soberano que lhe é devido, possua suas próprias disposições acerca dos crimes ali 

definidos. À título de exemplo, Portugal possui a Decisão-Quadro n° 2002/475/JAI22, 

do Conselho, de 13 de Junho, relativa à luta contra o terrorismo, que determina o que 

seria terrorismo e quais crimes se enquadrariam neste ilícito. 

A pior consequência da globalização e da abertura de fronteiras sem limites, 

foi a facilitação da prática de crimes internacionais e a ideia de sua impunidade. O 

fenômeno da difusão global da economia, da cultura, da história, da vida em 

sociedade, permitiu que as condutas criminosas também percorressem esse mesmo 

caminho, aglomerado, conjugado, unido passo a passo com a globalização, esta 

facilitou a entrada de criminosos em além fronteiras. A cultura do medo e do pânico 

espalhados por atos terroristas e facilitados pela globalização utiliza da mesma ideia 

de subjugação econômica, cultural, histórica e social que um Estado utiliza sobre o 

outro menos potente, ao aderir a ideia trazida pela globalização de conquista de novos 

espaços económicos e culturais e sociais. 
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CAPÍTULO XXXI 
 
 

IMPLICAÇÕES DO MODELO HÄBERLEANO DE ESTADO COOPERATIVO 
NA JURISDIÇÃO 

 

Thiago Oliveira Moreira1 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O Estado concebido pelos modernos já não é mais o mesmo. Inúmeros 

postulados que antes eram alçados a categoria de verdadeiros dogmas passam por 

uma constante revisão ou mesmo crise.  

 Parte desses novos paradigmas do Estado na Contemporaneidade é oriunda de 

fenômenos como a Globalização/Mundialização. Com efeito, o dinamismo com que a 

sociedade internacional vem atuando atinge diretamente certos fundamentos/elementos 

do Estado, como é o caso da soberania, da noção fechada de território/fronteiras ou 

mesmo da própria ideia de independência. 

 Ocorre que o processo globalizante, para além de promover a livre circulação de 

bens, produtos, capital, serviços e outras consequências identificáveis, também gera 

resultados negativos, como é o caso da não preocupação por parte das empresas 

(trans)multinacionais ou da minoria que controla o Mercado/Capital com a proteção dos 

Direitos Humanos. 

 Sem embargo, o Estado, outrora autossuficiente, passa por diversas 

transformações. É possível falar até mesmo em uma crise do tradicional Estado-Nação. 

Como consequência, o próprio Direito também sofre mutação em razão das alterações 

das características essenciais do modelo de Estado mencionado, proveniente, dentre 

outros fatores, da já mencionada Globalização/Mundialização. 

 É no sentido de compreender melhor o Estado e adaptá-lo as novas tendências 

contemporâneas que Peter Häberle propôs um modelo denominado de Estado 

Constitucional Cooperativo. 

 Nas linhas que seguem, buscar-se-á, partindo do modelo de Estado proposto 

pelo citado autor, avançar em seu pensamento e propor os elementos que viriam a 

caracterizar/qualificar uma Jurisdição como Cooperativa.  

                                                 
1 Mestre em Direito pelo PPGD/UFRN. Mestre em Direito pela Universidade do País Basco/ES. 
Professor Assistente da UFRN. Chefe do Departamento de Direito Privado da UFRN. Professor 
e Pesquisador na área do Direito Internacional dos Direitos Humanos.  
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 Para tanto, será feita uma breve análise sobre aspectos básicos da Globalização, 

com destaque para as transformações e crise do Estado-Nação, bem como apresentar 

os fundamentos do Estado Constitucional Cooperativo, para, por fim, chegar ao ponto 

central desse escrito, que é a descrição dos elementos que qualificam uma Jurisdição 

como Cooperativa.  

   

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA GLOBALIZAÇÃO E DO ESTADO 

 

Partindo da pergunta elaborada por Ulrich Beck2 em sua clássica obra sobre a 

temática, questiona-se: o que é globalização? Essa aparentemente simples indagação, 

mas que na verdade traduz-se num questionamento dos mais complexos3, move 

pesquisadores de diversas áreas das ciências sociais. 

Numa análise um pouco mais ampla, podem-se citar ao menos sete 

características basilares da globalização: a) a energia nuclear tornou-se a mais 

poderosa técnica de guerra; b) a revolução informática baseada nas conquistas da 

eletrônica coloca nas mãos dos donos do poder uma capacidade excepcional de formar 

e informar, induzir e seduzir, talvez jamais alcançada anteriormente na mesma escala; 

c) organizar-se um sistema financeiro internacional, em conformidade com as 

exigências da economia capitalista mundial e de acordo com as determinações dos 

países dominantes; d) as relações econômicas mundiais, compreendendo a dinâmica 

dos meios de produção, das forças produtivas, da tecnologia da divisão internacional do 

trabalho e do mercado mundial são amplamente influenciadas pelas exigências das 

empresas, corporações ou conglomerados multinacionais, transnacionais, mundiais 

globais, planetários; e) a reprodução ampliada do capital; f) o inglês se transforma na 

língua universal; e, g) o ideário do neoliberalismo adquire predomínio mundial, como 

ideologia e pratica, modo de compreender e agir, forma de gestão do mercado e poder 

político, concepção do público e privado, ordenação da sociedade e visão do mundo4.  

 Dum ponto de vista um pouco mais restrita, alguns autores propõem que a atual 

fase da globalização caracteriza-se pela: a) intensificação das relações sociais em 

escala mundial; b) o surgimento de certa forma de organização da atividade econômica, 

de alcance transnacional; c) o surgimento de novos atores na política internacional; d) 

                                                 
2 O que é Globalização? Equívocos do globalismo; respostas à globalização. São Paulo: 
Paz e Terra, 1999. 
3 NUNES, António José Avelãs. Neoliberalismo e Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 
2013, pg. 71. 
4 IANNI, Octavio. A Sociedade Global. 15 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013, pg. 
57. 
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a formação de redes transnacionais de geração, fluxo e intercâmbio de padrões 

culturais; e, e) a emergência de problemas de dimensão planetária5. 

 O surgimento de certa forma de organização da atividade econômica, de alcance 

transnacional significa que as mudanças da ordem econômica mundial vão muito mais 

além do simples comércio internacional. Com efeito, observa-se o fortalecimento cada 

vez maior das empresas multinacionais, da capital financeiro, bem como do respeito, 

inclusive pelos Estados, das regras provenientes das leis do mercado, da lex mercatoria. 

Talvez seja por isso que Octavio Ianni considera que “toda economia nacional, seja qual 

for, torna-se província da economia global”6. 

O papel dos Estados nesse processo é de simples vassalos ou até mesmo 

servos, pois a sua missão é fortalecer o poder e a legitimidade de autoridades estatais 

privatizadas e desnacionalizadas. O resultado é uma ordem emergente que tem 

considerável capacidade de governança e poder estrutural7, apesar dos questionáveis 

ou até mesmo inexistentes valores dos protagonistas (atores) da nova ordem 

institucional que está posta no âmbito da globalização financeira.  

Feitas essas considerações sintéticas sobre o processo globalizante, volta-se ao 

questionamento inicial desse tópico acerca do quem vem a ser o que é globalização. 

Numa ótima síntese, Velázquez Elizarrarás afirma que a globalização é um 

processo mundial que ingressamos desde os fins dos anos setenta do século XX, que 

influi determinadamente no comportamento atual das relações internacionais, no 

sistema jurídico internacional e na soberania estatal. É um fenômeno que se caracteriza 

pela superação progressiva das fronteiras nacionais no marco do mercado mundial, no 

que se refere a estruturas de produção, circulação e consumo de bens e serviços, assim 

como por alterar a geografia política, o direito internacional e as relações internacionais, 

a organização social, os paradigmas da democracia e da soberania, as escalas de 

valores e as configurações ideológicas próprias de cada país. É uma nova etapa 

histórica, que por sua composição orgânica e estrutural eminentemente capitalista não 

escapa dos ciclos combinados de prosperidade e crises da sociedade internacional, e 

cujos resultados apenas começam a ser vislumbrados e de modo certamente 

insuficiente8. 

                                                 
5 SERNA DE LA GARZA, José María. Impacto e Implicaciones Constitucionales de la 
Globalización en el Sistema Jurídico Mexicano. Ciudad del México: IIJ-UNAM, 2012, pg. 54. 
6 IANNI, Octavio. Teorias da Globalização. 16 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, 
pg. 18. 
7 SASSEN, Saskia. Sociologia da Globalização. Trad. Ronaldo Cataldo Costa. Porto Alegre: 
Artmed, 2010, pg. 35. 
8 VELÁZQUEZ ELIZARRARÁS, Juan Carlos. Visión Sociológica del Impacto de la 
Globalización en el Derecho Internacional y la Soberanía Estatal. In.: GARCÍA FLORES, 
Eugenio (Coord.). Globalización y Derecho Internacional en la Primera Década del Siglo XXI. 
México: IIJ-UNAM, 2013, pg. 33. 
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 Não é necessário apenas descrever algumas etapas, circunstâncias, 

características e o próprio conceito do que vem a ser globalização. Com efeito, as 

consequências negativas e os próprios limites do fenômeno em estudo também 

merecem ser, ainda que brevemente, trazidos. 

De inegável relevância na contemporaneidade, a globalização não resulta 

somente em benefícios para a sociedade global. Ao mesmo tempo em que se 

desenvolve a interdependência, a integração e a dinamização das sociedades 

nacionais, produz, infelizmente, desigualdades, tensões e antagonismos. O mesmo 

processo de globalização, que debilita o Estado-nação ou redefine/relativiza as 

condições de sua soberania, provoca o recuo da democracia, o retrocesso de 

conquistas sociais e o desenvolvimento de diversidades, desigualdades e contradições, 

em escala nacional e mundial9.  

Diante dos males e perversidades advindos da globalização, conforme os 

exemplos que foram mencionados é preciso que algumas medidas sejam urgentemente 

tomadas. Há a imperiosa necessidade de mudar o atual modelo consumista em que 

vivemos, fazendo com que a economia funcione para satisfazer as reais necessidades 

da população e não ao contrário, como sempre ocorre atualmente, em que as pessoas 

devem comporta-se segundo as exigências do mercado, que é visivelmente orientado 

pelos interesses individuais de alguns poucos e não pelo interesse social. Essa 

concepção deveria ganhar fôlego nos próprios países desenvolvidos, pois eles são os 

maiores responsáveis pela degradação ambiental e por propagar seu modelo aos 

países que giram em sua órbita10. 

Talvez a necessidade do momento não seja o regresso ao período anterior à 

globalização11. Pelo contrário, a saída passa pela humanização, por “outra” 

globalização/mundialização, em que os valores mais básicos do indivíduo e da própria 

sociedade sejam o alicerce e não os postulados do capitalismo financeiro e da 

“economia de cassino”. Com efeito, é preciso superar o declínio do indivíduo. Mas isso 

não ocorrerá enquanto os ideais de cooperação e de solidariedade não forem elevados 

à condição de pilares dos Estados contemporâneos e da própria sociedade global. 

 Para minimizar os impactos negativos da globalização, torna-se necessário que 

o Estado sofra algumas alterações até mesmo estruturais, bem como o Direito também 

se adapte a essa nova realidade. 

                                                 
9 IANNI, Octavio. A Sociedade Global. 15 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013, pg. 
49. 
10 ROMERO, Alberto; VERA-COLINA, Mary Analí. La globalización posible: límites y 
alternativas. In.: Cuadernos de Economía, 31(58), julio-diciembre de 2012, pg. 71. 
11 NUNES, António José Avelãs. Neoliberalismo e Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 
2013, pg. 122. 
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O Direito Moderno e a própria teoria do Direito, fundamentam-se em três pilares: 

Estado, lei e território12. A manutenção conservadora desses pilares gera um verdadeiro 

distanciamento dos novos fatos e relações sociais advindos do fenômeno globalizante, 

bem como do atual fortalecimento do Direito Internacional. 

 Essa realidade exige que os Estados articulem-se em um movimento de 

cooperação para a proteção dos Direitos Humanos, notadamente os previstos no Direito 

Internacional. Mas será que tal medida irá contribuir não só para o que Estado afaste-

se das imposições do Mercado/Capital, mas também para a proteção dos indivíduos 

diante dos males da globalização? Defende-se que a resposta para a presente 

indagação é positiva. Realmente, a cooperação estatal para proteção dos Direitos 

Humanos controla e/ou mitiga os efeitos negativos da Globalização.  

 Diante desse quadro de necessária adaptação do Estado Moderno as novas 

tendências da Contemporaneidade, surgem diversas teorias propositivas de novos 

modelos que rompam com apatia estatal no que tange à proteção dos Direitos Humanos 

violados constantemente no âmbito doméstico em razão, dentre muitos fatores, das 

consequências negativas da globalização e da submissão do Estado ao poder financeiro 

das corporações (trans)multinacionais e dos novos atores que conduzem os rumos do 

sistema econômico global. 

 Sem a intenção de analisar todos os modelos propostos, escolhe-se a tese do 

Estado Constitucional Cooperativo, defendida pelo jurista alemão Peter Häberle.  

 

3 O MODELO HÄBERLEANO DE ESTADO CONSTITUCIONAL COOPERATIVO 

 

Na medida em que o Estado nacional cede atribuições a entes de outros níveis 

e com a evolução das formas de organização política, as Constituições devem assimilar 

com a abertura a estas transformações13. Com efeito, cláusulas de abertura ao Direito 

Internacional e de transferência de competências para órgãos supranacionais são 

essenciais para que o Estado não se ausente do novo contexto em que está inserido.  

Na intenção de propor um novo modelo de Estado que se ajusta as descritas 

necessidades decorrentes da globalização/mundialização e do rompimento de fronteiras 

no que tange a proteção dos direitos humanos, Peter Häberle propôs o chamado Estado 

Constitucional Cooperativo. 

                                                 
12 GROSSI, Paolo. Globalização, Direito, Ciência jurídica. In.: Espaço Jurídico, Joaçaba, v. 10, 
n. 1, jan./jun. 2009, pg. 159. 
13 GARCÉS, Clicerio Coello. El Estado Democrático Postnacional: Dimensiones actuales del 
principio de soberanía y ciudadania. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2013, pg. 44. 
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 Conforme consta do prefácio à edição brasileira da obra Estado Constitucional 

Cooperativo, escrito pelo citado constitucionalista alemão, o paradigma desse novo 

modelo de Estado foi desenvolvido entre 1977 e 1978, por ocasião da publicação do 

ensaio Der Kooperative Verfassungsstaat e da contribuição para discussão no Simpósio 

dos Professores alemães de Direito Público, ocorrido na Basiléia, em 1977. 

 A referida obra está dividida em três capítulos. O objeto do primeiro é a 

apresentação do problema, do conceito e das premissas iniciais que fornecem os 

subsídios para a discussão. Nesse momento, são feitas considerações sobre as 

possibilidades, realidade e necessidades de estruturas cooperativas nas “Teorias do 

Estado”, a própria conceituação do que vem a ser Estado Constitucional Cooperativo, 

incluindo os motivos e pressupostos do seu desenvolvimento, bem como os limites e 

perigos da manutenção do Estado Constitucional Nacional. 

No segundo, Häberle traz os elementos de comprovação do seu pensamento. 

Com efeito, o debate torna-se mais aprofundado, pois questões inerentes ao Direito 

Internacional de coordenação, coexistência e cooperação, bem como a transição do 

Estado Nacional Soberano para o Estado Constitucional Cooperativo, são colocadas, 

com destaque para a abertura ao Direito Internacional prevista nos textos 

constitucionais. 

Por fim, no terceiro capítulo são analisadas as consequências teórico-

constitucionais desse novo modelo de Estado, tais como a redefinição das fontes do 

Direito e da teoria da interpretação; a formação de um Direito comum de cooperação, 

oriundo da integração entre o Direito Constitucional e o Direito Internacional; e, a 

realização cooperativa dos direitos fundamentais. 

 De acordo com o pensamento häberleano, o Estado Constitucional ocidental 

livre e democrático – outrora referido nesses escritos como Estado-nação, Estado 

Moderno ou Estado Nacional – é totalmente mutável. A própria história já demonstrou a 

veracidade dessa afirmação, pois, da formação do Estado Moderno aos dias atuais, 

vários estágios, etapas, formas e/ou modelos, cada um com suas características 

próprias, foram apresentados.  

 Principalmente a partir do período pós-segunda guerra, as diversas teorias que 

abordam o Estado vêm sofrendo larga influência da ampliação e entrelaçamento das 

relações internacionais, seja entre os próprios Estados ou entre eles e os novos sujeitos, 

como é o caso das Organizações Internacionais. Tais fatos, juntamente com o 

fortalecimento do Direito Internacional, contribuíram para uma nova dinâmica do Estado, 
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o que acarretou, na visão de Häberle, no surgimento do Estado Constitucional 

Cooperativo14. 

 O Estado Constitucional depara-se, atualmente, com a ideia de responsabilidade 

comum ou coresponsabilidade, seja no âmbito interno ou externamente, em que uma 

crescente cooperação é vista como essencial para solucionar problemas de ordem 

global ou com características que rompem as fronteiras dos Estados. Essa cooperação 

será para o Estado constitucional uma parte de sua identidade que ele, no interesse da 

“transparência constitucional”, não apenas deveria praticar como, também, documentar 

em seus textos jurídicos, em especial na própria Constituição15.  

Essas normas, cujo objetivo seria estabelecer um mandado constitucional de 

cooperação, poderiam ser nominadas de normas constitucionais de cooperação. Os 

principais exemplos seriam as que regem as relações internacionais, as de integração 

regional e as cláusulas de abertura e recepção do Direito Internacional16. Sem embargo, 

a existência de tais normas em um texto constitucional parece ser um robusto indício da 

natureza cooperativa da Constituição e da adoção do próprio modelo de Estado 

Constitucional Cooperativo proposto por Häberle. 

Ponto importante a ser destacado é que, segundo Häberle, o Estado 

Constitucional Cooperativo não é apenas uma possível forma (futura) de 

desenvolvimento do tipo “Estado Constitucional”; ele já assumiu conformação, hoje, 

claramente, na realidade e é, necessariamente, uma forma necessária de estatalidade 

legítima do amanhã17. Desse modo, observa-se que o modelo cooperativo está 

ambientado na atual realidade da sociedade contemporânea, em que há uma imperiosa 

necessidade de abertura do Estado ao Direito Internacional e ao supranacional, partindo 

sempre da ideia de responsabilidade comum para com a preservação de bens jurídicos 

universais e para o enfrentamento de problemas transfronteiriços que exigem certo grau 

de cooperação para serem solucionados ou controlados/mitigados. 

Apesar das premissas básicas estarem fixadas, em muitos aspectos, o Estado 

Constitucional Cooperativo ainda não alcançou uma completa realidade18. Alguns 

Estados insistem em permanecerem fechados ao diálogo com seus pares ou com outros 

                                                 
14 HÄBERLE, Peter. Estado Constitucional Cooperativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, pg. 
01/02.  
15 Idem, pg. 03. 
16 “...la apertura a la integración entre ordenamientos constituye probablemente uno de los datos 
más relevantes del constitucionalismo actual en contraposición con la tendencial clausura y 
autosuficiencia del constitucionalismo del pasado.” VERGOTTINI, Giuseppe de. GARANTÍA DE 
LA IDENTIDAD DE LOS ORDENAMIENTOS ESTATALES Y LÍMITES DE LA 
GLOBALIZACIÓN. In.: UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 18, 2006, pg. 144. 
17 HÄBERLE, Peter. Estado Constitucional Cooperativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, pg. 
05. 
18 Idem, pg. 08. 
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sujeitos e atores da sociedade internacional. Já outros, apesar de positivarem em suas 

Constituições normas que podem ser consideradas cooperativas, ficam no discurso 

formal e não concretizam de modo satisfatório a cooperação em prol da abertura ao 

Direito Internacional, notadamente o dos Direitos Humanos. Isso acontece, por exemplo, 

quando o Estado permite a incorporação de atos internacionais ao seu ordenamento 

jurídico, mas os considera de hierarquia inferior às leis domésticas.  

A participação de um Estado dentro dessa ótica cooperativa pode manifestar-se 

de duas formas: processual jurídico-formal e jurídico-material. A primeira consiste na 

existência de normas que permitam a celebração de acordos e tratados internacionais 

ou a participação em organismos internacionais. A segunda refere-se à presença no 

texto constitucional de normas carregadas de objetivos solidários, como preservação da 

paz, desenvolvimento dos povos e prevalência dos direitos humanos19.  

Vale mencionar que o modelo de Estado Constitucional em estudo, mesmo tendo 

como principal característica a abertura ao Direito Internacional e a cooperação com 

outros Estados e Organizações Internacionais, conserva a sua identidade, sem esvair 

seus próprios contornos20. Portanto, não se está aqui a falar em um “Estado de Direito 

Global” ou de um “Estado Federado Mundial”. A cooperação e abertura não faz cessar 

a existência do Estado, pois a prática de atos ditos cooperantes, como a incorporação 

de tratados e a submissão a jurisdição de Cortes e Tribunais Internacionais, é derivada 

da própria soberania “estatal”. 

O referido modelo de Estado ignora a questão formal da primazia do Direito 

Constitucional sobre o Direito Internacional ou o contrário. Assim, não há que se falar 

em supremacia da Constituição ou dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos. 

Na verdade, para Häberle, o Direito Internacional dos Direitos Humanos faz parte da 

própria Lei Fundamental, não se encontrando nem acima, nem abaixo21. 

Em suma, ao Estado que cumpre o seu papel de abertura e cooperação, Häberle 

denominou de “Estado Constitucional Cooperativo”.  Nas palavras do próprio autor,  

 

“Estado Constitucional Cooperativo” é o Estado que justamente 
encontra a sua identidade também no Direito Internacional, no 
entrelaçamento das relações internacionais e supranacionais, 
na percepção da cooperação e responsabilidade internacional, 
assim como no campo da solidariedade. Ele corresponde, com 
isso, à necessidade internacional de políticas de paz22.  

                                                 
19 Idem, pg. 08. 
20 Idem, pg. 09. 
21 HÄBERLE, Peter. Estado Constitucional Cooperativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, pg. 
12. 
22 Idem, pg. 04. 
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Diante do conceito acima exposto, evidencia-se que o Estado Constitucional 

Cooperativo caracteriza-se pela abertura ao Direito Internacional, pela participação em 

entidades de caráter supranacional e, por fim, pelo reconhecimento do dever de 

solidariedade, cooperação e responsabilidade para construção da paz. 

Avançando na trilha desse pensamento, Häberle defende que a referida 

cooperação entre os Estados coloca-se no lugar da mera coordenação e da mera ordem 

da coexistência pacífica. Tal fato faz com que se constate a tendência do Direito 

Constitucional nacional de diluição do esquema estrito interno/externo em favor de uma 

abertura ou amabilidade do Direito Internacional23.  

De um modo geral, para Häberle, pode-se esboçar o caráter cooperativo de um 

Estado quando em seu texto constitucional forem encontradas normas com os seguintes 

desenvolvimentos textuais: a) Artigo preambular que reconhece a inclusão na 

comunidade ou família de povos; b) Artigo que reconhece a (tarefa de) cooperação, 

inovado por meio do aditamento “vantagem mútua”, ocasionalmente concentrado no 

âmbito regional; c) Artigo de parceria ou solidariedade; d) Recepção de pactos de 

direitos humanos regionais ou universais; e) Integração de normas de direito 

internacional universalmente reconhecidas; f) Artigo de primazia ou colisão em favor do 

direito internacional, por exemplo, dos direitos humanos; g) Normas de interpretação 

conforme o direito internacional ou, também, favorável a esse, mas não somente de 

direitos humanos; h) Artigo de fontes do direito aberto ao direito internacional; i) Cláusula 

de interpretação abertas ao direito estrangeiro.24 

Avançando um pouco mais no pensamento de Häberle, incluem-se entre as 

normas de natureza cooperativa as que a) “transferem” soberania a organizações 

supranacionais/comunitárias; b) permitem a recepção do direito estrangeiro como fonte 

do direito estatal; c) submetem o Estado a Jurisdição de Cortes e Tribunais 

Internacional, como o Tribunal Penal Internacional; d) reconhecem e regulam os efeitos 

das normas advindas de fontes não estatais (pluralismo jurídico), como o Direito 

Canônico, o Direito dos Povos Ancestrais e o Direito proveniente de minorias 

organizadas; e, e) estabelecem princípios que regem as relações internacionais do 

Estado.  

É evidente que esse rol é apenas exemplificativo, pois outras normas 

constitucionais podem ser caracterizadas como cooperativas, além das mencionadas 

por Häberle e as adicionadas acima.  

                                                 
23 Idem, pg. 47. 
24 HÄBERLE, Peter. Estado Constitucional Cooperativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, pg. 
57/58. 
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Conforme já fora antecipado na introdução desse trabalho, partindo-se da 

premissa de que o Estado deve adotar o modelo cooperativo proposto por Häberle, 

todos os demais órgãos estatais devem ser influenciados pelas características básicas 

do referido modelo. Isso implica a defesa que aqui se faz de que se o Estado deve ser 

“cooperativo”, a Jurisdição também terá que sê-lo. 

Dessa forma, nas linhas que seguem, passa-se a trazer os elementos de uma 

Jurisdição Cooperativa. 

 

4 ELEMENTOS PARA UMA JURISDIÇÃO COOPERATIVA 

 

A tese que se pretende defender nesses escritos consiste na assertiva de que a 

adoção do modelo häberleano de Estado Constitucional Cooperativo implica na 

necessidade de caracterização da Jurisdição, função essencial e típica do Estado, 

também como cooperativa.  

Alguns elementos serão trazidos para caracterizar, qualificar e fundamentar a 

existência de uma Jurisdição Cooperativa.  

O primeiro deles seria a abertura da Jurisdição ao Direito Internacional. Mas 

como se daria essa abertura? Como consequência da própria abertura do Estado, exige-

se da Jurisdição um diálogo com o Direito Internacional. Nesse momento, convém 

mencionar, mesmo que de forma breve, a necessidade de realização do denominado 

Diálogo das Fontes. 

Observa-se que o diálogo das fontes é essencial para que a Jurisdição, através 

dos órgãos que a exercitam, possa resolver possíveis antinomias entre o Direito Estatal 

e o Internacional. Sempre em busca de uma melhor solução para harmonizar o sistema 

e compor os conflitos de forma a fazer prevalecer à proteção dos indivíduos. 

Partindo do referido diálogo, é possível exigir o reconhecimento da real força 

normativa dos atos internacionais, notadamente, tratados internacionais e o próprio 

costume internacional, no direito brasileiro. Sem embargo, o citado reconhecimento é 

essencial para que a proteção aos Direitos Humanos seja robustecida.  

Também influenciando o caráter aberto da Jurisdição, a doutrina da 

interpretação constitucional “amiga” ou harmônica do Direito Internacional, surgida no 

contexto do Direito Constitucional Alemão, preceitua que os Tribunais devem aplicar o 

Direito Interno em sintonia com as obrigações internacionais assumidas pelo Estado. 

Trata-se de uma presunção de compatibilidade das normas internas com o Direito 

Internacional ou mesmo da necessidade de uma exegese conforme do direito estatal 
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para com o sistema internacional. Dessa forma, evitar-se-á que ao Estado seja imputada 

responsabilidade internacional por conduta praticada no exercício da jurisdição. 

Todas as teorias e fundamentos trazidos são suficientemente fortes para que a 

aplicação do Direito Internacional, principalmente o dos Direitos Humanos, seja exigida 

por parte dos órgãos jurisdicionais estatais. 

Atualmente, a relação que deveria ser bastante estreita entre o Poder Judiciário 

e o Direito Internacional, principalmente o ramo especializado dos Direitos Humanos, 

não vem sendo devidamente reconhecida e valorada na medida necessária por juristas 

e magistrados brasileiros. 

As decisões do Judiciário brasileiro podem vir a gerar consequências para o 

Brasil no sistema jurídico internacional, uma vez que tais, na visão do Direito 

Internacional, são atos internos praticados pelo Estado. Dessa forma, um ato 

jurisdicional que viole as normas protetivas de direitos humanos previstas 

internacionalmente é passível de fazer com que o Brasil sofra as sanções derivadas da 

responsabilidade internacional por violação aos Direitos Humanos. 

Essa possibilidade de imputação ao Estado brasileiro de responsabilidade 

internacional faz com que todos os órgãos do Poder Judiciário devam respeito à força 

cogente das normas previstas nos tratados internacionais de direitos humanos 

internalizados pelo Brasil. Mas a referida obrigação não decorre somente do sistema 

jurídico internacional, pois a nossa própria Constituição reconhece que os tratados 

internacionais são fontes do Direito doméstico. Com efeito, pode-se afirmar que a 

Constituição Federal de 1988 traz em seu bojo um verdadeiro mandado constitucional 

de aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos. 

Necessário se faz que os órgãos jurisdicionais internos incorporem como uma 

prática corriqueira (o que não vem sendo atendido no Brasil) o manejo de normas 

internacionais, principalmente nas querelas entre o próprio Estado e os indivíduos, 

quando a temática envolver os direitos humanos. Os Juízes, além de aplicar o conteúdo 

dos tratados internacionais, devem utilizá-los como ferramentas de interpretação do 

direito interno. Portanto, torna-se inegável a importância dos referidos tratados no 

ordenamento jurídico brasileiro, seja como fontes do direito ou como pautas 

interpretativas das normas, sejam elas constitucionais, supralegais, legais ou 

infralegais. 

Para que essa tarefa seja bem desempenhada, torna-se imperioso que os 

Juízes brasileiros conheçam de modo sólido o Direito Internacional. Mas não basta 

conhecer o teor dos tratados internacionais. Muito mais do que isso, é absolutamente 

relevante conhecer como as Cortes e Tribunais Internacionais interpretam as normas 
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contidas no sistema jurídico internacional, sejam elas positivadas em tratados ou 

dispostas em outras fontes do Direito Internacional, como os costumes. 

Com efeito, sempre que uma norma oriunda do sistema internacional for 

internalizada pelo Estado, todos os órgãos que o compõem devem ter em mente que as 

obrigações pactuadas devem ser cumpridas, mesmo em detrimento do direito interno.  

Diante das premissas que foram abordadas, eis que, em suma, a Jurisdição 

Cooperativa que aqui se propõe tem como elemento principal a abertura ao Direito 

Internacional, notadamente ao dos Direitos Humanos, o que é possível através da 

aplicação dos tratados internacionais e demais fontes do Direito Internacional pelos 

órgãos jurisdicionais. Como métodos de aplicação e concretização do referido modelo 

de Jurisdição, observa-se a prática do Diálogo das Fontes, do Diálogo das Cortes, do 

Diálogo Interjurisdicional e do Controle de Convencionalidade. Com efeito, a Jurisdição 

Cooperativa é uma consequência lógica do Estado Constitucional Cooperativo proposto 

por Peter Häberle. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 Diante dos argumentos expostos, algumas considerações finais podem ser 

sistematizadas.  

 A visão do Estado fechado, absolutamente soberano e independente, já não 

mais existe. Com efeito, é preciso reconhecer que o Estado-Nação encontra-se em crise 

e passando por profundas transformações. Sendo que muitas delas são oriundas, ainda 

que indiretamente, do processo globalizante. 

 A Globalização não trouxe somente consequências positivas. Como afirmado, 

os que dominam o Mercado/Capital praticam condutas que muitas vezes superam a 

força de alguns Estados e elevam o seu grau de dependência. Para além de tal fato, os 

operadores do sistema financeiro global e as gigantes (trans)multinacionais ainda 

produzem normas sem a presença do Estado. Sendo que essa normativa, salvo raras 

exceções, não leva em consideração a necessária proteção dos indivíduos. 

 Não se pode afirmar categoricamente que o já descrito modelo de Estado 

Constitucional Cooperativo é uma solução pronta e acabada para controlar e/ou mitigar 

os males da Globalização. Apesar disso, é inegável a contribuição dada por Peter 

Häberle ao debate sobre o impacto do Direito Internacional, notadamente o dos Direitos 

Humanos, para com o Estado. Sem embargos, a abertura ao Direito Internacional 
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proposta pelo referido autor geraria consequências que viriam a fomentar uma maior 

proteção aos Direitos Humanos através do ideal de cooperativo. 

 É seguindo o pensamento de Häberle e tentando avançar um pouco mais, que 

se defende a existência de uma Jurisdição Cooperativa. Afinal, se o Estado deve ser 

Cooperativo, a Jurisdição, como função típica, também terá que se adaptar aos seus 

preceitos. Portanto, pela tese que se defende, Jurisdição Cooperativa seria aquela 

aberta ao Direito Internacional e caracterizada pela: a) aplicação do Direito 

Internacional, principalmente o dos Direitos Humanos, pelo Estado-Juiz; b) pela prática 

dos Diálogos da Jurisdição Cooperativa – Diálogo das Fontes, Diálogo das Cortes e 

Diálogo Interjurisdicional; e, c) pelo exercício do Controle de Convencionalidade. 

 Espera-se que as ideias aqui mencionadas possam contribuir de algum modo 

para o robustecimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos e para a sua 

concretização no âmbito doméstico, notadamente através dos órgãos jurisdicionais. 
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CAPÍTULO XXXII 
 
 

REGÍMENES FISCALES EXENTOS O DE TRIBUTACIÓN REDUCIDA EN LA 
FACHADA ATLÁNTICA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA: MADEIRA FREE 

TRADE ZONE (PORTUGAL) Y ZONA FRANCA DE VIGO (ESPAÑA) 
 

Jaime Aneiros Pereira 
Universidad de Vigo 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La internacionalización de las economías es un hecho de nuestros días, de modo que 

los intercambios comerciales tienen una importancia clave en los Estados. El 

movimiento de mercancías da lugar a una serie de servicios que también generan un 

importante volumen de riqueza. Ello es importante en países como España o Portugal, 

que tienen puertos con altos volúmenes de movimiento de cargas y de tráficos. 

 

Las decisiones de transporte, almacenaje y distribución de mercancías van a venir 

determinadas por las infraestructuras, por los medios de transporte, por la existencia de 

mercados pero, también, por el aprovechamiento de las oportunidades de planificación 

fiscal lícita que ofrece la normativa aduanera y tributaria. 

 

En efecto, el avance tecnológico e industrial permite la construcción de nuevas 

infraestructuras, como la ampliación del canal de Panamá, o embarcaciones capaces 

de transportar un mayor número de carga entre continentes, como pueden ser América 

y Europa. La existencia de rutas regulares o de “Autopistas del Mar” van a condicionar 

el desarrollo de la logística en los próximos años. En algunos casos, los productos irán 

destinados directamente al consumo en el país pero, en otros, serán almacenados hasta 

su transporte a destino final. 

 

La fiscalidad también puede influir en la decisión de realizar o no determinadas 

operaciones y, sobre todo, en cómo realizarlas a la luz de las distintas alternativas 

posibles1. Todo ello en un contexto de internacionalización de las relaciones 

                                                 
 El presente trabajo se realiza al amparo del Proyecto de Investigación, financiado por el 
Ministerio de Educación del Gobierno de España, "Puertos y zonas francas en el marco del 
transporte marítimo. Régimen financiero y tributario y financiación de infraestructuras" que dirige 
la Dra. Pita Grandal 
1 Vid. GARCÍA NOVOA, C., “El IVA y el comercio internacional en el marco de la Unión Europea”, 
Relatorio Nacional presentado a las XXII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, p. 5 
y ss. del relatorio, Quito, 2004 donde se analizan los problemas que plantea el impuesto en los 
intercambios comunitarios. 
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económicas2 en el que son especialmente frecuentes los intercambios comerciales entre 

países. 

 

Por ello, es importante el conocimiento y estudio de los regímenes tributarios aplicables 

a la logística de las mercancías, en lo que se refiere a su introducción en el territorio de 

otro Estado distinto al de su producción o al de su salida. Es aquí donde adquieren 

importancia las áreas exentas –Zonas Francas, Depósitos Francos- y determinados 

regímenes fiscales beneficiosos o económicos –perfeccionamiento activo, depósito 

aduanero, depósito distinto del aduanero-. En este trabajo, nos centraremos en las áreas 

exentas. 

 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, a la hora de determinar la procedencia de 

una inversión en el extranjero o de realizar una planificación fiscal internacional, se 

tienen en cuenta tanto cuestiones de naturaleza extra tributaria y también 

exclusivamente tributarias3. 

 

El conocimiento de la regulación existente y de sus posibilidades futuras es una cuestión 

de interés tanto para el sector privado como para el sector público. Y ello, tanto en el 

caso de Portugal como en el caso de España e, incluso, por los operadores comerciales 

internacionales. 

 

En el presente trabajo analizaremos los límites jurídicos al diseño de incentivos fiscales 

en materia de comercio internacional y el régimen existente en Madeira y en la Zona 

Franca de Vigo. 

 

2. Las limitaciones derivadas del Derecho europeo para la soberanía 

tributaria de los Estados Miembros. 

 

2.1. La soberanía tributaria y la tendencia hacia la armonización 

 

La fiscalidad directa es competencia exclusiva de los Estados Miembros de la Unión 

Europea salvo en aquellos ámbitos en los que se ha realizado una tarea armonizadora 

                                                 
2 Vid. STIGLITZ, J., Globalization and its discontents, W.W. Norton & Company, New York, June, 
2002. 
3 Vid. RODRIGUEZ ONDARZA, J.A, “La importancia de la fiscalidad internacional en un 
escenario económico globalizado” en VV.AA. Fiscalidad y planificación fiscal internacional, IEE, 
Madrid, 2003, p. 15 y ss. 
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por parte de las instituciones europeas –intereses, cánones, fusiones, reparto de 

beneficios entre matrices y filiales-.  

 

Esto significa que los Estados son libres para regular su propio sistema tributario 

siempre que respeten los límites derivados de su Constitución y los que derivan del 

Derecho europeo. Por lo tanto, tenemos tantos sistemas fiscales como ordenamientos 

tributarios distintos. 

 

Consciente de esta problemática, la Comisión europea aprobó una Comunicación al 

Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social europeo de 19 de diciembre de 

2006 (COM 2006/824) y creó el Common Consolidated Corporate Tax Base Working 

Group -CCCTB WG-, en el que participan expertos de los Estados Miembros y de los 

Servicios de la Comisión, y cuya primera reunión se celebró el 23 de noviembre de 2004, 

para trabajar en la propuesta de Directiva sobre la Base Imponible Común Consolidada 

en el Impuesto sobre Sociedades (BICCIS)4.  

 

En todo caso, la soberanía tributaria de los Estados sigue estando vigente para fijar el 

tipo de gravamen del impuesto y en todo aquello que no esté regulado por alguna 

Directiva europea. 

 

2.2. La prohibición de Ayudas de Estado 

 

Los límites fijados por el ordenamiento europeo para las medidas fiscales nacionales 

son un importante límite a la soberanía fiscal de los Estados miembros de la Unión 

Europea. Estos límites están constituidos, además de por el respeto a las libertades 

comunitarias5, por la prohibición de ayudas de Estado6.  

                                                 
4 Sobre los retos derivados de la implantación de esta propuesta, vid. PITA GRANDAL, A.M.; 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, R.I., “Los retos a los que se enfrenta la implantación de una base 
imponible común consolidada en el Impuesto sobre Sociedades”, lustre Colegio de Abogados de 
Valencia, Valencia, 2009, p. 157 y ss. En este trabajo se abordan de forma clara y precisa los 
condicionantes de esta implantación. 
5 Vid. DE JUAN CASADEVALL, J., El principio de no discriminación fiscal como instrumento de 
armonización negativa, Aranzadi-Thompson Reuters, Cizur Menor, 2010, p. 95 y ss en donde se 
desarrolla el contenido de las libertades comunitarias y su situación actual. Igualmente, vid. 
BARREIRO CARRIL, M.C., “National Tax Sovereingty a EC fundamental freedoms: The impact 
of tax obstacles on the internal market”, Intertax, vol 38, 2010, p. 105 y ss. 
6 VILLAR EZQURRA y HERRERA MOLINA se han referido a la normativa relativa a las ayudas 
de Estado como motor indirecto de la armonización fiscal (“Ayudas fiscales y Derecho 
Comunitario: Un ejemplo de armonización fiscal negativa” en VV.AA.: Estudios de Derecho 
Financiero y Tributario en homenaje al profesor Calvo Ortega, Tomo II, Valladolid, Lex Nova, 
2005, p. 2448). Sobre las ayudas de Estado y las normas tributarias, así como la jurisprudencia 
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En efecto, se prohíben, en el ámbito comunitario, las disposiciones fiscales de los 

Estados Miembros que obstaculizan la libre circulación de personas, de servicios y de 

capitales puesto que eliminan la actividad transnacional de las empresas sin que se 

eliminen desde la Unión Europea.  

 

Los Tratados de la UE establecen un principio general de prohibición de las ayudas 

estatales. El artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 

que recoge lo señalado con anterioridad por los artículos 86, 87 y 88 del TCE, prohíbe 

las ayudas de Estado7. Así, se establece que son incompatibles con el mercado común 

las ayudas otorgadas por los Estados miembros o mediante fondos estatales que 

falseen, bajo cualquier forma, la competencia y favorezcan a determinadas empresas o 

producciones8.  

 

La prohibición de ayudas estatales es un elemento esencial para el aseguramiento de 

la libre competencia9 y, también, para evitar competencia fiscal desleal entre los Estados 

miembros10, paliando así la poca armonización en la imposición directa. Resulta 

indiferente la naturaleza del sujeto concedente del beneficio, de modo que lo relevante 

es el beneficio se sufrague con cargo a las cargas públicas. En cuanto al beneficiario de 

la ayuda, el TJUE ha elaborado una noción amplia de la misma de modo que se integran 

todas las personas físicas y jurídicas que desarrollan cualquier actividad económica en 

                                                 
del TJCE en esta materia, puede verse MARTÍN JIMÉNEZ, A.J. y CALDERÓN CARRERO, J.M.: 
Imposición directa y no discriminación comunitaria, Edersa, Madrid, 2000, p. 192-207.  
También los trabajos de MULEIRO PARADA, L.M., “Las medidas fiscales selectivas adoptadas 
por los entes territoriales autónomos” en VV.AA., La financiación autonómica en los Estatutos 
de Autonomía, Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 293 y ss; “La autonomía del País Vasco y Gibraltar 
para reducir el tipo de gravamen del Impuesto sobre Sociedades”, pendiente de publicación en 
el Forum Fiscal de Guipúzcoa; “El Tonnage Tax en el Impuesto sobre Sociedades”, RCT-EF, n. 
313, 2009, 103 y ss. 
7 En esta materia, deben tenerse en cuenta el Reglamento 1998/2006/CE de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006 y el Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión de 6 de agosto de 2008. 
8 En esta línea, el artículo 1 del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 
1999, por el que se establecieron las disposiciones de aplicación del antiguo artículo 93 TCE 
(actual artículo 88 TCE) determina que se entenderá por ayuda, a efectos de este Reglamento, 
toda medida que reúna los requisitos del antiguo artículo 92.1 del Tratado, actual artículo 87.1 
TCE (DOCE nº L 83, de 27 de marzo de 1999; LCEur 1999, 755). 
9 Nos encontramos ante un poderoso mecanismo de control de la fiscalidad de los Estado 
miembros (CALDERÓN PATIER, C. y GONZÁLEZ LORENTE, Á.: “Las ayudas de Estado en la 
legislación de la Unión Europea como restricción a la política fiscal de los Estados miembros”, 
CT, nº 115, 2005, p. 68). 
10 En este ámbito, VILLAR EZQURRA y HERRERA MOLINA se han referido a la normativa 
relativa a las ayudas de Estado como motor indirecto de la armonización fiscal (“Ayudas fiscales 
y Derecho Comunitario: Un ejemplo de armonización fiscal negativa” en VV.AA.: Estudios de 
Derecho Financiero y Tributario en homenaje al profesor Calvo Ortega, Tomo II, Valladolid, Lex 
Nova, 2005, p. 2448). 
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el mercado interior11. Estos criterios son complementados con otros criterios específicos 

que se aplican respecto a ciertas ayudas variando según hablemos de ayudas 

regionales, sectoriales u horizontales12. 

 

Como características esenciales de las ayudas de Estado se requiere que la norma 

cuestionada confiera una ventaja a sus destinatarios y que se pueda atribuir al Estado 

miembro13. Además, la ayuda debe amenazar o falsear la competencia y ser selectiva, 

en la medida en que favorece a ciertas empresas o producciones14. 

 

Si concurren estas notas características habrá que afirmar que nos encontramos ante 

una ayuda de Estado. Como requisito esencial, deben de concurrir dos condiciones: que 

la ayuda sea selectiva, aplicándose a determinadas empresas que acceden a una 

ventaja y, en segundo lugar, que distorsione la competencia y afecte a los intercambios 

comerciales entre los Estados miembros15.  

 

Desde el ordenamiento comunitario se establecen ciertas normas para el control de 

estas ayudas16. Este régimen supone que la Comisión europea tiene la obligación de 

examinar permanentemente, junto con cada Estado miembro, los regímenes de ayudas 

existentes en su territorio nacional y proponer las medidas apropiadas que exija el 

desarrollo progresivo o el funcionamiento del mercado común17. Los incentivos fiscales 

que puedan tener la consideración de ayudas de Estado deben de ser autorizados por 

la Comisión o bien tienen carácter limitado en el tiempo18. Por lo tanto, ya no resultará 

                                                 
11 MARTÍN LÓPEZ, J.: Competencia fiscal perjudicial y ayudas de Estado en la Unión Europea, 
Valencia, Tirant lo blanch, 2006, p. 267. 
12 Vid. CÁRDENAS ORTIZ, R.: “Las ayudas de Estado…”, ob. cit., págs. 21-24. 
13 Quedan incluidas las ayudas otorgadas por cualquier ente público de un Estado miembro pero 
quedan fuera del concepto de ayuda pública las otorgadas con cargo a fondos comunitarios. 
DÍAZ ABAD, N.: “Clases de ayudas de Estado. Subvenciones, medidas de tipo financiero y 
aportaciones de capital”, Noticias de la Unión Europea, nº 196, 2001, p. 7. 
14 CALDERÓN CARRERO, J.M. y RUIZ ALMENDRAL, V.: “Autonomía Financiera de las CC.AA. 
vs. Derecho Comunitario (la doctrina del TJCE en el caso Azores)”, JT, nº 17, 2007, p. 15. Véase, 
asimismo, MARTÍN JIMÉNEZ, A.J.: “El concepto de ayuda de Estado…”, ob. cit., p. 88 y ss.  
15 Lo importante  es el efecto que realmente se produce y no la finalidad buscada por la 
intervención. Vid. CÁRDENAS ORTIZ, R.: “Las ayudas de Estado…”, ob. cit., p. 44. 
16 Como recuerda MARTÍN JIMÉNEZ, a través de estas normas se pretende promover la 
“neutralidad de los poderes públicos con respecto al mercado, previniendo las distorsiones a la 
competencia creadas como consecuencia de la intervención estatal (“El concepto de ayuda de 
Estado y las normas tributarias: problemas de delimitación del ámbito de aplicación del art. 87.1 
TCE”, Noticias de la Unión Europea, nº 196, 2001, p. 82). 
17 MORENO GONZÁLEZ, S., “Tendencias recientes de la jurisprudencia comunitaria en materia 
de ayudas de estado de naturaleza tributaria”, Cívitas-REDF, nº 132, 2006, p. 872-877. 
18 Vid. nuestro trabajo “Las pymes en los países de la UE del Este de Europa”, Diritto e Prattica 
Tributaria Internazionale, n. 3, 2011, p. 941 y ss. 
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posible establecer medidas de atracción de empresas a modo de vacaciones fiscales u 

otras modalidades19.  

 

Así pues, los sistemas fiscales nacionales no son enteramente libres de establecer 

medidas que puedan favorecer a las empresas sino que, en muchas ocasiones, se 

encuentran con los férreos límites derivados de la posibilidad de distorsionar la 

competencia.  

 

2.3. Las finanzas públicas sólidas: un nuevo condicionante para la política 

fiscal de los Estados. 

 

En Europa, tras unos primeros momentos de esfuerzo fiscal –mayores gastos 

presupuestarios e introducción de incentivos fiscales-, los distintos gobiernos han 

aprobado planes de reducción del gasto público.  Ello deriva de que, en la Unión 

Europea, se han aprobado un conjunto de medidas, el llamado "six pack"20, que 

pretenden conseguir la estabilidad presupuestaria de todas las Administraciones 

públicas –estatal, regional y local- de todos los Estados Miembros y, para ello, se 

establece la obligación de que los distintos niveles de gobierno respeten las exigencias 

de contar con unas finanzas públicas sólidas y de eliminar los déficit públicos excesivos. 

 

Así pues, la política fiscal de incentivos o beneficios fiscales no puede poner en riesgo 

la estabilidad de los presupuestos estatales o regionales. Estos compromisos de control 

del gasto y de recentralización europea de las políticas presupuestarias de los distintos 

entes con competencias en la materia limitan tanto las medidas concretas de gasto 

                                                 
19 Por ejemplo, en Bulgaria, una sociedad que desarrolle sus actividades en determinados 
municipios con un alto nivel de desempleo, esto es con más de un 35% de parados, puede aplicar 
una deducción del 100% de la cuota del impuesto. Lozev, K., “Direct taxation in Bulgaria – Two 
years after the accesion”, Bulletin for International Taxation, febrero de 2009, p. 76 califica a esta 
deducción como vacaciones fiscales (tax holiday). 
20 Reglamento CE nº 2223/1996, del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo al sistema europeo 
de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, conocido como SEC 95; El Reglamento 
CE 3605/93, del Consejo, de 25 de noviembre de 1993,  relativo a la aplicación del Protocolo 
sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea; El Reglamento CE 1467/97, del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a 
la aceleración y clarificación  del procedimiento de deficit excesivo. Modificado por Reglamento 
CE nº 1056/2005, del Consejo, de 27 de junio de 2005.; El Reglamento CE 1466/97, del Consejo, 
de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión  de las situaciones presupuestarias y 
a la supervisión y coordinación de las políticas económicas. Modificado por el Reglamento CE  
1055/2005, del Consejo, de 27 de junio de 2005.; El Reglamento CE nº 479/2009, del Consejo, 
de 25 de mayo de 2009, relativo a la aplicación del Protocolo sobre procedimiento aplicable en 
caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 
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público dirigido a los ciudadanos como al tejido productivo, condicionan la política de 

beneficios fiscales o de gastos fiscales. En último término, se está dando importancia al 

Estado pues es necesario contar con un Estado fuerte, con unas finanzas públicas 

sólidas y con instrumentos de planificación de la actividad de las empresas y de las 

familias. Ahora bien, también es evidente que esta recentralización del gasto se hace a 

costa de la soberanía o autonomía de las naciones. 

2.4. Madeira Free Trade Zone (FTZ) y su compatibilidad con la prohibición 

de Ayudas de Estado. 

 

La creación de la FTZ se remonta a los primeros años de la década de los ochenta del 

siglo pasado, antes de que Portugal se uniese a la –hoy- Unión Europea. En sus 

orígenes, comprendía una zona de libre comercio, un registro internacional de buques, 

un centro financiero internacional y un centro de servicios internacionales21. 

 

La finalidad era la de atraer inversiones al archipiélago y, para ello, se utilizó la 

herramienta de los incentivos fiscales, coherente con la ausencia de límites legales 

europeos para ello. La mayoría de los beneficios consistían en exenciones impositivas 

aunque el más importante de ellos, a efectos de la planificación fiscal internacional, era 

el de exención en el Impuesto sobre el Rendimiento de las Personas Colectivas (IRC) 

para las participaciones en beneficios o en las plusvalías de entidades extranjeras. Los 

beneficios y reservas distribuidos a las empresas de Madeira por sus participadas, así 

como las plusvalías o las pérdidas obtenidas mediante la transmisión onerosa de 

participaciones sociales en estas, por cualquier título e independientemente del 

porcentaje de la participación transmitida, no constituyen su beneficio imponible si se 

cumplen determinados requisitos.  

 

El régimen legal de la FTZ está amparado, después de la incorporación a la Unión 

Europea, por tres Ayudas de Estado autorizadas22. La primera de ellas –E 19/1994- era 

aplicable a las entidades creadas antes de diciembre de 2000 y les concedía una 

exención total en el Impuesto sobre Sociedades portugués (IRC) hasta diciembre de 

2011, prácticamente sin requisitos legales de reinversión de beneficios o de contratación 

de trabajadores. 

 

                                                 
21 Vid. BRAS, F.; DEWERBE, P.; BORGES, R.; “The Madeira Free Zone and its standpoint within 
the European Union”, EC Tax Review, n. 3, 2004, p. 122 y ss. 
22 VASQUES, S., “The Madeira Free Trade Zone: Compliance and Control Issues”, European 
Taxation, abril 2012, p. 149 y ss. 
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La segunda Ayuda de Estado autorizada –N222/A/2002 y la N222/B/2002- se aplicaba 

a entidades creadas y establecidas entre enero de 2003 y diciembre de 2006. Bajo este 

régimen, las sociedades disfrutaban de un tipo reducido de gravamen en el impuesto 

pero condicionado a la creación de empleo y a la realización de inversiones en Madeira. 

Los tipos impositivos reducidos fueron del 1% (2003-2004), 2% (2004-2005), 3% (2007-

2011). En cuanto a los requisitos para disfrutar de estos tipos reducidos, se establecía 

la necesidad de crear hasta un máximo de cinco empleos en los seis primeros meses 

de actividad y de invertir en activos fijos un mínimo de 75.000 euros. 

 

El tercer régimen de ayuda compatible con el Derecho de la UE –N421/2006- se aplica 

a compañías establecidas desde el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013. 

El beneficio consiste en el disfrute de un tipo de gravamen del 5% hasta el año 2020 y 

se condiciona a la creación de empleo y a la realización de inversiones. Los sujetos 

pasivos deben crear o hasta cinco trabajadores en los seis primeros meses de actividad 

e invertir en activos fijos, en los primeros dos años, hasta 75.000 euros o bien un mínimo 

de seis trabajadores en los primeros seis meses. 

 

La regulación tiene su origen en el Decreto-Ley 13/2008, de 18 de enero, y se encuentra 

en el artículo 34-A del Estatuto de Beneficios Fiscales, estableciendo que las empresas 

registradas en la Zona Franca de Madeira puedan aplicar un tipo de gravamen reducido 

en el impuesto sobre sociedades, aplicable a los ingresos derivados de las actividades 

que se llevan a cabo realmente y materialmente en esa región.  De este beneficio se 

excluye a las empresas dedicadas a la intermediación financiera, el seguro, instituciones 

de apoyo a la intermediación financiera y seguros, y a las entidades dedicadas a la 

coordinación de servicios intragrupo. 

 

Igualmente, se establece una limitación cuantitativa sobre los beneficios empresariales 

que pueden disfrutar del tipo de gravamen reducido según la siguiente distribución: 

 

a) 2,73 millones de euros por la creación de 1 hasta 2 puestos de trabajo; 

 

b) 3,55 millones de euros por la creación de 3 a 5 puestos de trabajo;  

 

c) 21,87 millones de euros por la creación de 6 a 30 puestos de trabajo; 

 

d) 35,54 millones de euros por la creación de 31 a 50 puestos de trabajo; 
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e) 54,68 millones de euros por la creación de 51 a 100 puestos de trabajo; 

 

f) 205,50 millones de euros por la creación de más de 100 puestos de trabajo. 

 

 

Si la base imponible es superior al límite, pasa a tributar de acuerdo con el tipo de 

gravamen general de Madeira: el 23 %. 

 

Adicionalmente, las entidades que cumplan los requisitos para disfrutar del beneficio 

fiscal se pueden beneficiar de una reducción del 50% en el Impuesto sobre Sociedades 

(IRC) si cumplen, al menos, dos condiciones de las siguientes: contribuyen al desarrollo 

regional, especialmente en la innovación tecnológica o en los procesos industriales; 

contribuyen a la diversificación de la economía, favorecen la contratación de personal 

de alta calificación; mejoran el medio ambiente o han creado un mínimo de quince 

empleos. 

 

3. La armonización de los aranceles aduaneros comunitarios: El régimen 

general de las importaciones 

 

El marco normativo de las importaciones23 viene recogido en el Código Aduanero 

Comunitario aprobado por el Reglamento (CEE) 2913/92, de 12 de octubre. 

Posteriormente, se aprobó el Reglamento CE 450/2008, de 23 de abril del Código 

Aduanero Modernizado y, más recientemente,  ha sido aprobado el nuevo Código 

Aduanero Comunitario mediante Reglamento 952/2013, de 9 de octubre, cuyas normas 

sustantivas entrarán en vigor el 1 de junio de 2016. Por lo tanto, todavía está en vigor el 

Código Aduanero Comunitario, cuyas disposiciones de Aplicación se han desarrollado 

por el  Reglamento CEE 2454/93, de 2 de julio. 

 

Según el  artículo 5.16  Reglamento (UE) 952/2013, de 9 de octubre, del Código 

aduanero de la Unión, el «régimen aduanero» está constituido por cualquiera de los 

regímenes en los que puedan incluirse las mercancías con arreglo al presente código, 

a saber: a) despacho a libre práctica; b) regímenes especiales; y c) exportación 

                                                 
23 Vid. PATÓN GARCÍA, G., “Los Derechos de Aduana” en VV.AA., Manual de Derecho 
Tributario. Parte especial, Atelier, Barcelona, 2013, p. 432 y ss. 
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Los regímenes especiales, de acuerdo con el  art. 210   Código Aduanero de la Unión 

son los siguientes: 

a) El tránsito, que incluirá el tránsito interno y el tránsito externo. 

b) El depósito, que incluirá el depósito temporal, el depósito aduanero y las zonas 

francas; 

En el marco de un régimen de depósito, las mercancías no pertenecientes al territorio 

de la Unión podrán ser almacenadas en el territorio aduanero de la Unión sin estar 

sujetas ni a derechos de importación; ni a otros gravámenes prescritos por otras 

disposiciones pertinentes en vigor; ni a medidas de política comercial, en la medida en 

que no prohíban la entrada de mercancías en el territorio aduanero de la Unión o su 

salida de él. Las mercancías de la Unión podrán incluirse en el régimen de depósito 

aduanero o de zona franca con arreglo a la legislación aduanera o la legislación 

comunitaria reguladora de ámbitos específicos, o con el fin de beneficiarse de una 

decisión que conceda la devolución o condonación de los derechos de importación,  art. 

237   Reglamento (UE) 952/2013, de 9 de octubre, del Código aduanero de la Unión. 

 

Las importaciones consisten en la entrada física de mercancías procedentes de 

territorios no integrantes de la Unión Europea (UE), en el Territorio Aduanero 

Comunitario (TAC). A estos efectos, debe tenerse en cuenta cual es el territorio 

aduanero comunitario24 puesto que hay territorios de la UE que no forman parte del TAC 

como, en el caso de España, Ceuta y Melilla. También hay que tener en cuenta que, 

pese a que determinados territorios de la UE están excluidos a efectos de IVA dando 

lugar a una importación en este otro impuesto, sí pertenecen al territorio aduanero y, por 

lo tanto, no dan lugar a una importación a efectos aduaneros. 

El artículo 38 del Código aduanero establece que las mercancías que se introduzcan en 

el territorio aduanero de la Comunidad deberán ser trasladadas, sin demora, por la 

persona que haya efectuado dicha introducción, utilizando en su caso la vía determinada 

por las autoridades aduaneras, bien a la Aduana designada por las autoridades 

aduaneras o a cualquier otro lugar designado o autorizado por dichas autoridades; bien 

                                                 
24 Territorios excluidos del Territorio Aduanero Comunitario: a) Dinamarca: Islas Feroe y 
Groenlandia. b) España: Ceuta y Melilla. c) Alemania: Isla de Helgoland y territorio de Büsingen. 
d) Francia: Territorios de Ultramar y de San Pedro y Miquelón y de Mayotte. e) Italia: Municipios 
de Livigno y Campione d´Italia y aguas de Lago de Lugano por Italia f) Departamentos de 
Ultramar franceses. g) Monte Athos. 
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a una zona franca, cuando la introducción de las mercancías en dicha zona franca deba 

efectuarse directamente bien por vía marítima o aérea, o bien por vía terrestre sin pasar 

por otra parte del territorio aduanero de la Comunidad, cuando se trate de una zona 

franca contigua a la frontera terrestre entre un Estado miembro y un país tercero. 

El artículo 40 del Código señala que las mercancías que lleguen a la Aduana o a 

cualquier otro lugar designado o autorizado por las autoridades aduaneras, deberán ser 

presentadas en Aduana por la persona que las haya introducido en el territorio aduanero 

de la Comunidad o, en su caso, por la persona que se haga cargo del transporte de las 

mercancías tras su introducción25. 

La presentación de las mercancías en Aduana implica la correlativa obligación de 

presentar sin demora una declaración sumaria o de cumplimentar, dentro del mismo 

breve plazo, las formalidades adecuadas para dar a las mercancías de que se trate un 

destino aduanero, es decir, si se solicita que se sometan a un régimen aduanero, la 

obligación de efectuar una declaración en Aduana.  

 

El “despacho a libre práctica”, en un Estado de la UE, supone conferir el estatuto 

aduanero de mercancía comunitaria a productos procedentes de terceros países 

respecto de los cuales se hayan cumplido las obligaciones legales de importación y, en 

consecuencia, que se hayan satisfecho los derechos de aduana y los demás 

gravámenes. Por su parte, el “despacho a consumo” se produce cuando, además de los 

derechos de aduana, se devengue y satisfaga el IVA, así como en su caso, los 

Impuestos Especiales. Una vez que se hayan satisfecho estas obligaciones, o que se 

hayan garantizado, se puede realizar el levante o salida de la mercancía porque se 

cuenta con la autorización de la Aduana para retirar las mercancías despachadas. 

 

4. Áreas exentas de impuestos: la Zona Franca como excepción al régimen 

general de las importaciones. 

 

                                                 
25 La STJUE de 3 marzo 2005 (TJCE 2005\52) señala que “para que pueda considerarse que 
una mercancía ha sido introducida de manera regular en el territorio aduanero de la Comunidad, 
debe, desde su llegada, ser trasladada a una aduana o a una zona franca y ser presentada en 
aduana. La finalidad de esta última obligación, que corresponde al responsable de la introducción 
o al que se hace cargo del transporte, consiste en garantizar que se informe a las autoridades 
aduaneras no sólo de la llegada de las mercancías, sino también de todos los datos pertinentes 
relativos al tipo de artículo o de producto de que se trate, así como a la cantidad de tales 
mercancías. En efecto, esta información permitirá la identificación correcta de aquéllas, con 
vistas a su clasificación arancelaria y, en su caso, al cálculo de los derechos de importación”. 
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El artículo 166 del Código Aduanero señala que son áreas delimitadas del territorio 

aduanero, donde se pueden introducir mercancías no comunitarias sin sujeción a 

derechos de importación y mercancías comunitarias que se benefician, por su inclusión 

en ellas, de las medidas relativas a la exportación como, por ejemplo, el pago de 

restituciones agrarias26. 

 

La utilización de dichas áreas comporta grandes facilidades aduaneras. Así, la entrada 

de mercancías en una zona franca o en un depósito franco no dará lugar a su 

presentación ni a la presentación de una declaración aduanera. Asimismo, las 

transformaciones y manipulaciones que se efectúan en su interior disfrutan de 

formalidades aduaneras más simplificadas o reducidas en comparación con las 

aplicables en las demás partes del territorio aduanero. 

 

Así pues, se considera que las mercancías no comunitarias no se encuentran en 

territorio aduanero, tanto para la no exigencia de los derechos de importación y del IVA, 

como para la aplicación de las diferentes medidas comerciales de importación. Por otra 

parte, las mercancías comunitarias que se incluyan en el destino aduanero de zona 

franca o depósito franco, se considerarán como exportadas. 

De este modo, pueden almacenarse mercancías no comunitarias y comunitarias y la 

entrada en ellas no requiere presentación de una declaración en aduana sino sólo una 

copia del documento de transporte en el que figuran los datos necesarios para la 

identificación de la mercancía. Las únicas excepciones a la no exigencia de declaración 

aduanera son si se produce como ultimación de un régimen aduanero anterior, existe 

una previa devolución o condonación de derechos de importación, o para las 

mercancías comunitarias que se beneficien de medidas relacionadas con la exportación. 

Mientras se encuentren en una zona franca, las mercancías no pueden utilizarse ni 

consumirse en condiciones distintas a las fijadas en la normativa aduanera. La duración 

de la estancia de las mercancías en zonas francas o depósitos francos no tiene límite. 

Las personas que ejerzan la actividad de almacenamiento, de compra o de venta de 

mercancías en una zona franca o depósito franco deberán llevar una contabilidad de 

existencias en la forma autorizada por las autoridades aduaneras. 

                                                 
26 Vid. SAN JUAN SALAS, A., “Las restituciones a la exportación de productos agrarios en la 
CEE” en VV.AA., La Aduana ante la CEE, IEF, Madrid, 1983, p. 513 y ss. 
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Las mercancías pueden almacenarse en estas áreas sin limitación temporal y pueden 

ser objeto en su interior de manipulaciones usuales para su conservación y también de 

actividades industriales, de comercialización y de prestación de servicios, salvo las 

prohibiciones establecidas por las autoridades aduaneras.  No hay límite de plazo de 

permanencia, pero las mercancías deben contabilizarse para garantizar su control. 

Mientras permanezcan en estas áreas, no pueden utilizarse ni consumirse. En otro caso, 

nacerá la deuda aduanera de la importación y, a efectos del IVA, se producirá el hecho 

imponible importación de bienes.  

 

Los Estados miembros podrán designar determinadas partes del territorio aduanero 

como zonas francas27. Los Estados miembros fijarán el límite geográfico de cada zona 

franca y definirán los puntos de acceso y de salida de ella. Las zonas francas estarán 

cercadas. El perímetro y los puntos de acceso y de salida de las zonas francas estarán 

sometidos a supervisión aduanera. Las personas, las mercancías y los medios de 

transporte que entren en una zona franca o salgan de ella podrán ser sometidos a 

controles aduaneros. 

 

Por lo tanto, son enclaves territoriales establecidos con el fin de considerar las 

mercancías que se encuentran en los mismos como si estuviesen fuera del territorio 

aduanero, por lo que no se devengan los derechos arancelarios28. Este régimen 

concluye con la exportación de la mercancía a países extracomunitarios o con su 

introducción en un Estado de la UE, el despacho a libre práctica o consumo, vinculación 

a otro régimen aduanero, abandono a favor de la Hacienda Pública o destrucción bajo 

control aduanero. 

 

En las zonas francas y depósitos francos se podrá autorizar la realización de cualquier 

actividad de tipo industrial o comercial o de prestación de servicios. A reserva de la 

legislación aduanera, se autorizará en las zonas francas cualquier actividad de tipo 

industrial, comercial o de prestación de servicios. El ejercicio de dichas actividades se 

supeditará a su notificación previa a las autoridades aduaneras.  

 

                                                 
27 Vid. VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, J.J., Los consorcios administradores de zonas 
francas. El Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Atelier, Barcelona, 2004 donde se explica el 
origen y nacimiento de las zonas francas en España y, en particular, la de la ciudad de Vigo, 
así como cuestiones de su régimen jurídico. 
28 Vid. ARTEAGA ORTIZ, J. y CONESA FONTES, A., “Las zonas francas en España”, Boletín 
Económico del ICE, núm.  2649, 2000, p. 9 y ss. 
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Las autoridades aduaneras podrán imponer determinadas prohibiciones o  restricciones 

respecto de las actividades, habida cuenta de la naturaleza de las mercancías a que se 

refieran tales actividades o de las necesidades de la vigilancia aduanera o de los 

requisitos en materia de seguridad. 

 

Las mercancías introducidas en una zona franca se presentarán en Aduana y se 

someterán a las formalidades aduaneras establecidas cuando: 

 

a) se introduzcan en la zona franca directamente desde fuera del territorio aduanero de 

la Comunidad. 

 

b) hayan sido incluidas en un régimen aduanero que finalice o se ultime al incluirlas en 

el régimen de zona franca.  

 

c) se incluyan en un régimen de zona franca con el fin de beneficiarse de una decisión 

por la que se conceda la devolución o la condonación de los derechos de importación. 

 

d) las formalidades estén prescritas por una legislación distinta de la aduanera. 

 

Se considerará que las mercancías introducidas en una zona franca están incluidas en 

el régimen de zona franca: 

 

a) en el momento de su admisión en la zona franca, a menos que ya hayan sido incluidas 

en otro régimen aduanero. 

 

b) en el momento en que finalice un régimen de tránsito, salvo que se incluyan 

inmediatamente después en otro régimen aduanero. 

 

Las mercancías comunitarias podrán ser introducidas, almacenadas, trasladadas, 

utilizadas, transformadas o consumidas en una zona franca. En tales casos, las 

mercancías no se considerarán incluidas en el régimen de zona franca. 

 

A petición de la persona interesada, las autoridades aduaneras certificarán el estatuto 

aduanero de mercancías comunitarias de las siguientes mercancías: 

 

a) mercancías comunitarias que entren en una zona franca. 
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b) mercancías comunitarias que hayan sido objeto de operaciones de transformación 

dentro de una zona franca. 

 

c) mercancías despachadas a libre práctica dentro de una zona franca. 

 

Las mercancías no comunitarias en zonas francas, mientras permanezcan en una zona 

franca, las mercancías no comunitarias podrán ser despachadas a libre práctica o ser 

incluidas en el régimen de perfeccionamiento activo, de importación temporal o de 

destino final, en las condiciones establecidas para dichos regímenes. En tales casos, 

las mercancías no se considerarán incluidas en el régimen de zona franca. 

 

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los suministros o al almacenamiento para 

el avituallamiento, y en la medida en que lo permita el régimen correspondiente, no será 

obstáculo para la utilización o consumo de mercancías que, en caso de despacho a libre 

práctica o de inclusión en el régimen de importación temporal, no estarían sometidas a 

la aplicación de derechos de importación o a medidas de política agrícola o comercial 

común. 

 

En caso de esta utilización o consumo, no se requerirá ninguna declaración en aduana 

para el despacho a libre práctica o el régimen de importación temporal. No obstante, se 

exigirá tal declaración en caso de que dichas mercancías deban imputarse a un 

contingente arancelario o a un límite máximo. 

 

Las mercancías que se saquen de una zona franca y se introduzcan en otra parte del 

territorio aduanero de la Comunidad o que se incluyan en un régimen aduanero se 

considerarán mercancías no comunitarias a menos que se demuestre su estatuto 

aduanero de mercancías comunitarias mediante el certificado a que se refiere el artículo 

158 o mediante cualquier otro documento previsto en la legislación aduanera 

comunitaria que especifique su estatuto. 

 

Sin perjuicio de la legislación vigente en otros ámbitos distintos del aduanero, las 

mercancías que se encuentren en una zona franca podrán ser exportadas o 

reexportadas fuera del territorio aduanero de la Comunidad, o introducidas en otra parte 

de dicho territorio. No obstante, a los efectos de la aplicación de los derechos de 

exportación y de las licencias de exportación, así como de las medidas de control de 

exportaciones en el marco de la política comercial o agrícola común, dichas mercancías 
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serán consideradas mercancías comunitarias, a menos que se establezca que no tienen 

el estatuto aduanero de mercancías comunitarias. 

 

Pese a cumplir el requisito de entrar físicamente en el territorio aduanero, no se 

consideran importaciones las entradas de mercancías que se vinculen a las áreas o 

regímenes de los artículos 23 y 24 de la Ley del IVA (LIVA) en el caso español, esto es, 

Zonas y Depósitos Francos y regímenes aduaneros y fiscales, salvo el de depósito 

distinto del aduanero, que se contemplan en el artículo 156 de la Directiva. 

Precisamente, el hecho imponible se produce por la salida de tales áreas o regímenes29. 

 

Si se trata de mercancías no comunitarias, no estarán sometidas a derechos de 

importación ni a medidas de política comercial, y si son comunitarias agrícolas, para las 

que una regulación específica lo prevea, se beneficiarán, por su entrada en dichas 

zonas, de las medidas relacionadas en principio con la exportación. 

 

El marco normativo actual contempla por igual a las Zonas y a los Depósitos francos. La 

única diferencia que se aprecia en su definición es denominar “partes” a las Zonas y 

reservar “locales” para los Depósitos. 

 

Según el  artículo 18.Dos de la LIVA, cuando un bien procedente de un territorio tercero 

se coloque desde su entrada en el interior del territorio de aplicación del impuesto en 

una zona franca,  la importación del bien se producirá cuando el bien salga de las 

mencionadas áreas en el territorio de aplicación del impuesto. 

5. La exención en el IVA de las operaciones comerciales realizadas en el 

interior de la Zona Franca.  

 

5.1. La exención en el IVA de las entregas de bienes destinados a zonas 

francas o depósitos francos 

El  artículo 23.Uno.1º  de la LIVA establece que estarán exentas, las entregas de bienes 

destinados a ser introducidos en zona franca o depósito franco. La exención queda 

condicionada a que los bienes se introduzcan o coloquen en las áreas indicadas, lo que 

se acreditará en la forma establecida en la normativa aduanera, y a que el transporte 

                                                 
29 Vid. GIL DEL CAMPO, J.A. y PÉREZ VALCARCE, I., Las operaciones de comercio exterior en 
el IVA, Zona Franca de Vigo, 2005, p. 67 y ss. 
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hasta estos lugares se haga por el proveedor, el adquirente o por un tercero por cuenta 

de cualquiera de ellos. 

La normativa española, desde el 27 octubre 2013 por la modificación del artículo 

11.3 del Reglamento del IVA mediante el artículo 1 Seis del Real Decreto 828/2013, de 

25 octubre, establece que la justificación de la exención le corresponde al adquirente de 

los bienes o al receptor de los servicios. Éste deberá entregar al transmitente o al 

prestador de los servicios una declaración suscrita por él donde manifieste la situación 

de los bienes, para lo cual podrá utilizar un formulario, aprobado por Resolución de 13 

de marzo de 2014,  y que está disponible en la sede electrónica de la AEAT. Hasta esa 

fecha, el adquirente de los bienes o destinatario de los servicios debía entregar una 

comunicación.  

5.2. La exención en el IVA de las prestaciones de servicios relacionadas 

zonas francas  

Las mercancías no comunitarias durante su estancia en una zona franca o en un 

depósito franco podrán ser objeto de manipulaciones usuales destinadas a garantizar 

su conservación, a mejorar su presentación o su calidad comercial o a preparar su 

distribución o su reventa. 

El  artículo 23.Uno.3º  de la LIVA establece que estarán exentas las prestaciones de 

servicios relacionadas directamente con las entregas de bienes descritas en el número 

1.º, que son los introducidos en una zona franca y los colocados en situación de depósito 

temporal. 

De este modo, las prestaciones de servicios que se relacionan directamente con las 

importaciones, con las entregas de bienes y, con los bienes que se encuentren en una 

zona franca o que se destinen a ser introducidos en ella estarán exentas. Así por 

ejemplo, los servicios del agente de aduanas prestados con ocasión de la importación 

de las mercancías y cualesquiera otros durante la permanencia en la zona franca o el 

transporte de las mercancías será una prestación de servicios relacionada directamente 

con una entrega y estará exenta. 

El  artículo 11 del RIVA señala que el transporte de los bienes deberá hacerse por el 

proveedor, el adquirente o por cuenta de cualquiera de ellos. Además, se exige que el 

adquirente de los bienes o destinatario de los servicios deberá entregue, al transmitente 

o prestador de los servicios, una declaración suscrita por él donde manifieste la situación 

de los bienes. 
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Así pues, el transporte estará exento, cualquiera que sea el destinatario de los servicios 

de transporte. Ello es relevante en los casos de subcontratación de este servicio de 

modo que el transporte realizado por la empresa subcontratada estará exento siempre 

que se le entregue una declaración suscrita en la que se ponga de manifiesto el destino 

o situación de los bienes. En el supuesto de que los bienes no se encuentren en la zona 

franca, sino que se transporten a dichas zonas o a la Aduana, los servicios de transporte 

prestados por la empresa subcontratada no estarán exentos, por no estar directamente 

relacionados con las entregas o importaciones. Por el contrario, sí estarán exentos si se 

prestan a los proveedores o adquirentes de las mercancías. 

El valor de estas prestaciones de servicios deberá, en caso de importación definitiva a 

consumo incorporarse a la base imponible de esta operación. 

6. Conclusiones. 

Las áreas exentas constituyen un atractivo para las operaciones logísticas propias del 

comercio internacional, además de para otras actividades. Sin embargo, el proceso de 

integración europea condiciona el mantenimiento de las áreas basadas en incentivos 

fiscales que actúan sobre el beneficio de las empresas, como puede ser la FTZ, mientras 

que garantiza el mantenimiento de las que se basan en la exención de impuestos 

aduaneros y en el IVA, como es el caso de la Zona Franca de Vigo. 

En efecto, la FTZ se beneficia de un régimen de tributación que consiste en una Ayuda 

de Estado autorizada por la Comisión que tiene plazo de finalización. Al llegar éste, las 

empresas establecidas en el archipiélago deben pasar a tributar de acuerdo con las 

reglas generales. La normativa comunitaria permite, no obstante, cierta reconversión 

hacia la exención de impuestos relativos al comercio internacional de mercancías, 

cuestión ésta que debe ser valorada por los organismos correspondientes. 

La Zona Franca de Vigo cuenta con un régimen de exención para las mercancías que 

proceden de países que no forman parte del territorio aduanero comunitario o para las 

mercancías que, procediendo de él se introducen esta área exenta. Se trata de un 

régimen muy utilizado por empresas importadoras y exportadoras del tejido industrial 

cercano –automoción, materias primas, etc-. La exención se extiende a los procesos de 

transformación o a las operaciones realizadas mientras las mercancías permanecen en 

dicho régimen, de modo que facilita el comercio internacional y simplifica la tributación 

de las transacciones. 
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Ambos espacios exentos, en los impuestos directos e indirectos –respectivamente- han 

coexistido y pueden coexistir en el futuro. En todo caso, sería deseable que la Unión 

Europea tuviese en cuenta que la competencia fiscal no está necesariamente ad intra 

del territorio comunitario sino que se encuentra, fundamentalmente, en territorios 

extracomunitarios cercanos –Marruecos, etc- o lejanos que sí que permiten ayudas de 

Estado y que regulan incentivos fiscales que benefician a las empresas que se 

establecen en ellos. Todo ello reduce las posibilidades de desarrollo, precisamente, de 

los territorios periféricos y ultraperiféricos de la Unión. 
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CAPÍTULO XXXIII 
 
 

A COOPERAÇÃO INTERSUBJETIVA NA RELAÇÃO PROCESSUAL COMO 
FORMA DE ACESSO À JUSTIÇA E EFETIVA REALIZAÇÃO DE DIREITOS 

 

                José Geraldo Alencar Filho1   
Érika de Sá Marinho2 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como objetivo ressaltar a presença do princípio da 

colaboração intersubjetiva na relação processual, como mecanismo de efetivação de 

direitos, recepcionado pelo novo Código de Processo Civil Brasileiro, e que se caracteriza 

pelo redimensionamento do papel exercido pelo juiz no processo, de forma que a 

condução do processo não se dê por determinação unicamente do magistrado ou das 

partes, mas como resultado de uma atuação cooperativa no processo.  

 Com origem no direito alemão, apesar de ter se difundido também em outros 

ordenamentos jurídicos como em Portugal e na Itália, o princípio da colaboração 

intersubjetiva se caracteriza pela relação mais aproximada entre juiz, partes e demais 

sujeitos processuais, no intuito de solucionar o litígio de forma mais rápida e, dessa forma, 

evitar que se torne inútil o resultado alcançado pelo processo. 

Apesar de estar hoje expressamente previsto no código de processo civil brasileiro 

com a sua reforma que ocorreu em 2013, identificamos vários dispositivos normativos que 

já eram expressões do princípio da cooperação intersubjetiva no contexto processual, 

como técnica de construção de uma relação processual democrática, mas que, até então 

                                                 

1Doutorando em Direito pela Universidade de Lisboa, Mestre e graduado pela Universidade Católica 
de Pernambuco – UNICAP, Advogado e professor da FACIPE e da Faculdade Nova Roma em 
Recife. E_mail:geraldoalecar@yahoo.it. 

2Mestre pela Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP, professora da Faculdade de Ciências 
Humanas do Sertão Central em Salgueiro - PE e da Faculdade São Francisco em Cajazeiras – PB. 
E_mail:erika-albuquerque@hotmail.com.  
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não tinham sido amplamente divulgados como reflexo do exercício de atos de cooperação 

entre os sujeitos do processo. 

Nesse contexto, visualiza-se um processo marcado pelo diálogo e maior equilíbrio 

na relação entre os seus sujeitos, de forma que haja uma relação harmônica entre a 

equidistância dos sujeitos processuais e a assimetria necessária na relação juiz e partes, 

um convívio pacífico entre diálogo processual e decisão. 

O Modelo Stuttgart, do processo civil germânico, foi sendo gradativamente difundido 

entre os países como a Itália e Portugal, cujas características são identificadas no princípio 

da colaboração. 

Um dos principais focos deste trabalho é o acesso universal à Justiça. É necessário 

aproximar mais o Judiciário do cidadão comum, pois este continua vendo a Justiça de 

longe, considerado-a complexa, burocrática, demorada, ela o assusta e o afasta. 

Diante dessas considerações, há uma tendência a transformar o processo em 

instrumento de efetividade da tutela jurisdicional, como mecanismo de contraposição ao 

excesso de formalismos, buscando assim dar uma solução ao aflitivo problema do tempo 

no processo voltada a realização concreta dos direitos e valores constitucionais.  

 

2. A participação ativa do juiz no esclarecimento dos fatos em juízo frente aos efeitos 
negativos do retardamento do processo.  
 

Importa considerar que, diante da postura ativa adotada pelo juiz no processo, com 

base na prova colhida nos autos e ainda quando os fatos não lhe parecerem devidamente 

esclarecidos, ele tem o poder-dever de esclarecê-los, determinando a produção de provas 

de ofício quando reputar necessárias.3 

                                                 
3Afirma Luciana Amicucci Campanelli: “O Código de Processo Civil apresenta também algumas 
cláusulas gerais que, em razão de sua abstração intencional, precisam ser complementadas pelo 
julgador, exatamente como ocorre com o Código Civil atual. 
O art. 125, inciso I, do Código de Processo Civil é um exemplo, pois traz o conceito aberto ao não 
definir os atos que o juiz deve praticar para assegurar a igualdade de tratamento às partes. Assim, as 
ações oficiais no sentido de concretizar a referida isonomia processual acarretam muitas divergências, 
que servem como verdadeiro estímulo para a não utilização dos poderes judiciais necessários à 
efetivação do referido mandamento constitucional. A interpretação do dispositivo acima referido deve 
ser feita à luz do processo civil contemporâneo, sendo a solução da lide de interesse do estado e não 
apenas dos litigantes. Por este motivo, a participação judicial tem que ser efetiva e não meramente 
homologatória dos atos praticados pelos contendores. Assim, o juiz no exercício da jurisdição e como 
representante do próprio Estado, deverá realizar os atos necessários à materialização da isonomia 
processual, bem como investigar a verdade dos fatos ocorridos, sendo uma forma para alcançá-las, a 
iniciativa probatória oficial - art. 130 do Código de Processo Civil”). (Poderes instrutórios do juiz e a 
isonomia processual. São Paulo:Editora Juarez de Oliveira, 2006. p.59).  
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O princípio da colaboração intersubjetiva é caracterizado pela cooperação dos juízes 

e tribunais com as partes, correspondendo ao poder-dever do juiz de perguntar e 

esclarecer os fatos, objeto da demanda processual. 

A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e do princípio da 

colaboração viabilizam a maior aproximação do processo ao direito material pretendido, 

evitando assim que o retardamento na prestação jurisdicional, provoque nas partes uma 

incerteza acerca da concretização efetiva do direito material.  

Nesse sentido, o que se pretende afirmar aqui é que diante da idéia de que o 

processo é instrumento voltado para a realização do direito material, o princípio da 

instrumentalidade das formas aproxima o processo da sua finalidade, tornando-o meio 

hábil a realizar rápida e efetivamente o direito pretendido pela parte. 

Nessa perspectiva, a técnica processual assume grande relevo, em especial diante 

da necessidade de redução do tempo entre a propositura da ação e a satisfação do direito. 

Dessa forma, o razoável transcurso do tempo não acarretará variações fáticas capazes 

prejudicar o resultado útil decorrente do processo principal.4 

Cabe ressaltar, no entanto, que não se deve hiperdimensionar a malignidade do 

tempo no processo, atribuindo a este maior carga de responsabilidade por uma prestação 

jurisdicional ineficiente e, por uma decisão que não decorre de procedimentos justos. 

Diante dessa abordagem, pode-se afirmar que se uma justiça lenta demais resulta 

numa justiça má, não se pode afirmar que uma justiça muito rápida, necessariamente será 

uma boa justiça. Nesse sentido, o que se pretende é tornar a prestação jurisdicional melhor 

do que ela é. Se para isso é preciso acelerá-la, é necessário dar condições para que tal 

fato aconteça, sem implicar afronta a outros princípios igualmente importantes para uma 

                                                 
4Em passagem da obra de Fernando da Fonseca Gajardoni, o autor afirma que:” Outros ordenamentos 
europeus tutelam, ainda que em nível infraconstitucional, o tempo no processo. O Código de Processo 
Civil Português, por exemplo, prevê, expressamente (art. 2.1) que - a proteção jurídica através dos 
tribunais implica o direito de obter, em prazo razoável, uma decisão judicial que aprecie, com força de 
caso julgado, a pretensão regularmente deduzida em juízo, bem como a possibilidade de a fazer 
executar”. (Técnicas de aceleração do processo, São Paulo, Lemos & Cruz, 2003.p.54). 
Entende ainda Gajardoni: “Contudo até o presente momento não foi fixado, em nenhum dos 
ordenamentos jurídicos mencionados, um prazo razoável para a duração do processo, um lapso 
temporal que possa ser considerado ideal para que o procedimento transite, do começo ao fim, sem 
dilações indevidas.” (Técnicas de Aceleração do Processo, São Paulo, Lemos & Cruz, 2003.p.57). 
Já o conceito de prazo razoável para a Corte Européia dos Direitos Humanos foi criado pela 
jurisprudência internacional, à margem das regulações processuais de cada país. Trata-se de critério 
autônomo, abstrato, não prefixado, de modo que a violação deve ser analisada segundo as 
circunstâncias do caso concreto. Quatro critérios devem nortear tal análise: 
 a)a complexidade do assunto (complex litigation); 
 b)o comportamento dos litigantes e de seus procuradores; 
 c)o comportamento do órgão jurisdicional; e 
d)a importância do objeto do processo para o recorrente(este, mais como critério de fixação do quantum 
indenizatório).” (Técnicas de Aceleração do Processo, São Paulo, Lemos & Cruz, 2003.p.57-58). 
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adequada prestação jurisdicional.5Trata-se, portanto, de compatibilizar tempo razoável e 

técnica procedimental adequados e necessários para o curso regular do processo. 

Assim, pode-se afirmar que o direito a uma tutela jurisdicional efetiva abrange o 

direito à tempestividade, à economicidade e à imparcialidade do juiz, que podem atribuir 

maior eficiência ao processo, como forma de garantir o seu caráter instrumental e 

efetivamente promover a aplicação do direito material, dando a cada um o que é seu, da 

forma mais adequada e célere. 

É importante notar que a economia processual está relacionada ao ideário de 

propiciar às partes uma prestação jurisdicional rápida e mais barata, uma vez que se busca 

obter o maior resultado com o mínimo de emprego de atividades processuais. 

 

2.1. A postura ativa do juiz como expressão do princípio da colaboração 
intersubjetiva e mecanismo de realização do interesse social do processo. 
 

Cabe observar, que sendo a jurisdição, atividade desinteressada do conflito, tendo 

por fundamento colocar em prática a vontade concreta da lei dirigida aos sujeitos do 

processo, o juiz se mantém eqüidistante àqueles, pois o seu compromisso é com a 

manutenção da ordem jurídica, fundada na realização justa do direito, não tendo, portanto, 

interesse direto ou imediato na relação jurídica material controvertida, expressão da sua 

imparcialidade diante da causa em juízo. “De tal sorte, a atividade jurisdicional é sempre 

ato superpartes”.6 

Vê-se que o papel adotado pelo juiz reflete a forte influência do princípio da 

colaboração Português de onde se origina essa relação mais aproximada e cooperativa 

entre os sujeitos processuais,  

O Código de Processo Civil Português, em seu artigo 266, consagra de forma 

expressa o postulado em epígrafe, trazendo em seu texto o conceito deste princípio, in 

verbis:  

Na condução e intervenção no processo, devem os magistrados, 
os mandatários judiciais e as próprias partes cooperar entre si, 
concorrendo para se obter, com brevidade e eficácia, a justa 
composição do litígio.7 

                                                 
5 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual: oitava série – São Paulo: Saraiva, 
2004. P.5 
6THEODORO JÚNIOR,Humberto, Curso de Direito Processual Civil,Teoria Geral do Direito Processual 
Civil e Processo de Conhecimento. Rio de Janeiro:Forense,2007.1v.p.42. 
*Este artigo é procedente da dissertação “Desenvolvida no Mestrado em Direito da Universidade 
católica de Pernambuco (UNICAP). 
7CÓDIGO  DE PROCESSO CIVIL,atualizado até 2006 (incluindo Dec.-Lei n.º 38/2003, de 8/03 
(Reforma da Acção Executiva) e o DL 199/2003, de 10/09, o DL 324/2003, de 27 de dezembro, o DL 
53/2004, de 18 de março, a Lei 6/2006, de 27/02, a Lei 14/2006, de 26/04, e, finalmente, o DL 76-
A/2006, de 29/03).http://www.portolegal.com/CPCivil.htm. 

http://www.portolegal.com/CPCivil.htm
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A instrumentalidade é a base para o aprimoramento do sistema processual diante 

da sua capacidade de aumentar as vias de acesso ao Judiciário com a maior flexibilidade 

atribuída ao processo e ao juiz, que passa a exercer a sua função de forma mais 

participativa na instrução do processo e com uma maior liberdade para decidir de acordo 

com o seu livre convencimento. 

Dentro desse contexto, podemos observar que a celeridade e a eficiência, 

responsáveis pela efetividade da decisão proferida no processo, são elementos capazes 

de garantir o devido processo legal, permitindo um julgamento rápido e justo. 

A efetividade do processo que aqui nos referimos está relacionada à necessidade 

de que este processo desempenhe com eficiência o papel instrumental que lhe compete 

na realização do direito material e, por sua vez, será socialmente efetivo o processo que 

se mostre apto a satisfazer, com justiça, as aspirações da sociedade. 

 

 

2.2. A atuação do juiz como pressuposto para a efetividade do processo.  

A participação ativa do juiz no processo, caracterizada pela sua colaboração com as 

partes demandantes para o esclarecimento dos fatos, está presente em vários dispositivos 

do ordenamento processual alemão, que adota o princípio da colaboração intersubjetiva 

como fundamento para conceder efetividade ao processo. 

O CPC alemão (ZPO – Zivilprozessordnung) ressalta a responsabilidade do juiz pelo 

esclarecimento dos fatos, que acentua o poder-dever do juiz de incitar as partes a 

manifestar-se o máximo possível acerca dos fatos, de forma tempestiva, e ainda forçar as 

partes a suprir as deficiências quanto a procedimentos ou aos dados constantes no 

processo, indicar provas e ainda formula pedidos cabíveis.8 

Trata-se de procedimentos inovadores, ou seja, transformações que atingiram 

significativamente o papel do juiz no processo que cresceu notavelmente de importância. 

Acrescente-se a isto, que o processo passou a ser instrumento de exercício do poder 

estatal eminentemente voltado para o alcance do seu interesse social, que é a solução do 

conflito, no sentido de efetivar o direito material contido na norma. 

A efetividade configurada na prestação célere, eficaz e justa se materializa por meio 

de decisões judiciais amplas, capazes de tratar das questões da vida concreta e ainda, 

                                                 
8MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual: oitava série – São Paulo: Saraiva, 
2004. p.26. 
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como bem atesta Cândido Rangel Dinamarco, evitando ”o passar do tempo, que realmente 

é inimigo declarado e incansável do processo”.9  

Diante dessa abordagem acerca do tempo, da sua relação com a celeridade 

processual e ainda com o acentuado ativismo do judiciário na elucidação dos fatos, torna-

se clara a necessidade de se estabelecer um constante concurso de atividades dos 

sujeitos envolvidos no processo, criando uma relação de colaboração vivificada pelo 

diálogo ou ainda pela troca de idéias, sempre no intuito de melhor solucionar o litígio 

levado a juízo.  

 

3. O equilíbrio das partes no processo. 

O processo tem que ser, para a sociedade, reflexo de um instrumento ágil e confiável 

de eliminação de litígios, capaz de enfrentar um dos seus maiores desafios, que é o 

desequilíbrio de forças entre as partes litigantes, a comprometer a igualdade de 

oportunidades de êxito no pleito. 

Nessa concepção, importa ressaltar que a aplicação do princípio do devido processo 

legal traduzida pela garantia da justa composição do litígio, expressa pela chamada 

paridade de armas, em que se permite o exercício do contraditório e da ampla defesa, 

concede às partes igualdade de tratamento, considerando para isso circunstâncias 

diferenciadas, como o baixo nível econômico da parte interessada, as inibições 

psicológicas e culturais que os tolhem, dificultando ainda mais o acesso à justiça. Logo, 

não é lícito ao juiz desprezar tais diferenças. 

Cabe observar que o juiz assume no processo uma dupla responsabilidade não criar 

desigualdades entre as partes no exercício da prestação jurisdicional e neutralizar as que 

já existam, conforme preceitua o art. 125 do CPC, em seu inciso I, segundo o qual um dos 

deveres do juiz é assegurar o tratamento igual entre as partes, como forma de compensar 

as fraquezas de toda ordem, o que se materializa possibilitando a ambas as partes, as 

mesmas oportunidades de defesa e contraditório no processo, colocando-as em situações 

equilibradas mediante decisões coerentes. 

O exercício de atos de colaboração no processo pelo juiz deverá se dar de maneira 

que se expresse como preocupação com a mais rápida e clara elucidação dos fatos, como 

forma de encurtar ao máximo o tempo do processo sem que isso comprometa o direito de 

defesa de ambas as partes e nem seja reflexo de atitudes parciais do magistrado. 

                                                 
9DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do Processo.12ªed. revista e atualizada. 
Malheiros Editora Limitada. São Paulo-SP.2005. p.301.  



José Geraldo Alencar Filho e Érika de Sá Marinho 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

484 

 

Nesse contexto prioriza-se aqui a paridade de condições as partes no processo, 

levando em consideração as disparidades culturais, políticas e socioeconômicas, no intuito 

de alcançar o equilíbrio jurídico e gerando uma grande responsabilidade para o juiz que, 

diante do princípio da colaboração intersubjetiva, tenta transformar o processo numa 

comunidade de trabalho colocando todos os sujeitos do processo como responsáveis pelo 

seu resultado.  

 

 

 
4. Os efeitos do modelo de Stuttgart na atitude participativa do juiz no processo. 

 

O poder atribuído ao magistrado não poderá comprometer a sua imparcialidade, que 

é imprescindível para a obtenção de justiça. Assim, cabe frisar que o juiz não é neutro face 

à idéia de que diante da situação conflituosa ele adotará uma postura ativa, abandonando 

a observância da estrita legalidade que até então era regra condicionante da sua atuação 

e passando a se responsabilizar pelo alcance da finalidade última do processo, que é uma 

decisão eminentemente justa, e a entrega efetiva do direito ao seu titular. 

O Modelo de Stuttgart propõe o maior diálogo entre partes, advogados e juízes sobre 

os fatos levados a juízo e sobre o direito relativo a estes fatos, no intuito de acelerar o 

procedimento e tornar o judiciário mais acessível às pessoas, de forma que as partes em 

litígio tenham a possibilidade de compreender as decisões e de aceitar, sem recorrer, 

diante de uma decisão que entenda ser a mais adequada e racional possível. 

Diante dessas informações, cabe ressaltar que o magistrado deve, se necessário, 

trazer às partes a situação litigiosa em seus aspectos factuais e jurídicos e ainda, quando 

indispensável para melhor esclarecer os fatos, fazer perguntas além de, quando 

necessário, chamar atenção para os meios mais adequados ou úteis a serem utilizados, 

permitindo aos agentes processuais que formulem perguntas quanto às suas pretensões, 

procedimento previsto no Código de Processo Civil alemão.  

Segundo Lebre de Freitas: 

[...]regula a ZPO alemã que o juiz deve, nomeadamente, solicitar o 
esclarecimento ou o completamento de alegações de fato 
ambíguas ou incompletas, promover a alegação de todos os fatos 
relevantes com interesse para a causa, fixar com as partes o 
sentido dos conceitos de direito por elas utilizados (a fim de 
determinar divergências que possam levar à necessidade de 
alegar os fatos que neles se subsumem, pois que, não sendo 
controvertido um conceito de direito da linguagem vulgar que não 
constitua do ‘thema decidendum’ essa alegação  pode ser 
dispensada), dar a conhecer às partes e com elas discutir as 
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possibilidades de solução do pleito, quer no plano da apreciação 
da prova, quer no do direito a aplicar (prevenindo assim as 
decisões-surpresa) e, excepcionalmente, aconselhar as partes à 
alteração  da causa de pedir ou do pedido (de modo a evitar a 
propositura duma segunda ação). Embora a lei não distinga, para 
o efeito, entre os processos em que as partes se fazem representar 
e aqueles em que não se fazem representar por advogado, o dever 
de perguntar e esclarecer adquire, obviamente, mais importância 
nos segundos. Os limites do dever judicial são controvertidos, mas 
afirma-se inequivocamente que o juiz não pode assumir o papel de 
consultor jurídico de uma das partes (não lhe é lícito, por exemplo, 
aconselhar a dedução da excepção de prescrição). O § 139 da 
ZPO é corretamente considerado conter um dos aspectos mais 
importantes do direito processual civil.10 

 

Nesse diapasão, o juiz tem o poder-dever de incitar as partes a complementarem as 

informações ou ainda produzir novas provas para que, com base nessas informações, 

possa solucionar o litígio. 

Cabe ainda ao juiz esclarecer os fatos associados ao litígio o que se expressa no 

poder de nomear advogado, quando as partes não estiverem devidamente representadas, 

colaborando dessa forma para que se solucione de forma correta o conflito, principalmente 

nas hipóteses em que as partes não tenham produzido as provas necessárias para poder 

atingir os objetivos efetivos no processo. 

Cabe, portanto, ao juiz, no exercício de seu papel de colaborador no processo, 

alertar ao autor quanto à inconsistência das suas alegações que servem de motivo para o 

seu pedido. 

De outro modo, no que tange ao réu, cabe ao juiz alertar que as suas negativas não 

possuem força suficiente para formar o juízo de convencimento do julgador. Logo, 

provavelmente, limitando-se a essas alegações, o litígio se dirigirá à procedência do 

pedido. Nesse sentido, o ativismo se expressa quando o juiz procura fazer com que as 

partes se pronunciem integralmente sobre os pontos necessários à solução do litígio.  

A intervenção do juiz não modifica, em princípio, o objeto do litígio, ela pode, apesar 

disso, ocorrer de forma diferente, até que o juiz incite as partes a formular pedidos úteis, 

pois ele pode aconselhar a parte a modificar seu pedido, se aquele for o único meio para 

que o autor atinja seu objetivo processual. 

Cabe observar, no entanto, que a jurisprudência é bastante cuidadosa ao aceitar 

uma intervenção persecutória do juiz, pois isto poderia implicar uma afronta ao princípio 

da imparcialidade, conforme disposto no art. 125, I do CPC, caso ele interfira 

excessivamente no pedido ou defesa de uma parte.  

                                                 
10FREITAS, José Lebre de. Introdução ao Processo Civil – Conceitos e princípios gerais à luz do Código 
revisto, Coimbra editora, Coimbra: 1996 p. 152. 
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Dispõe o Art. 125, I do CPC: O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, competindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; 

É evidente a tendência ao incremento dos poderes do juiz nas reformas do nosso 

ordenamento jurídico. Nesse sentido, um sistema processual se revelará socialmente 

efetivo, quanto maior for o empenho dos juízes em fazê-lo funcionar nessa direção. 

 

5. A influência dos procedimentos orais no processo. 

O tribunal tem o dever de esclarecimento, no entanto, este dever vem acompanhado 

de um direito de questionar em razão da necessidade de esclarecimento dos fatos no 

intuito de alcançar a solução concreta do litígio.  

É Importante deixar claro que o dever de esclarecimento do juiz não significa o fim 

do princípio dispositivo, pois o tribunal não pode, livremente, introduzir fatos e provas 

novos, no entanto, ele tem o direito de solicitar às partes que completem informações ou 

provas a partir dos fatos alegados por elas.  

O Código de Processo Civil alemão, no seu § 139 ( ZPO ) dispõe: 

 

§ 139 — CONDUÇÃO MATERIAL DO PROCESSO. (1) O órgão 
judicial deve discutir com as partes, na medida do necessário, os 
fatos relevantes e as questões em litígio, tanto do ponto de vista 
jurídico quanto fático, formulando indagações, com a finalidade de 
que as partes esclareçam de modo completo e em tempo suas 
posições concernentes ao material fático, especialmente para 
suplementar referências insuficientes sobre fatos relevantes, 
indicar meios de prova, e formular pedidos baseados nos fatos 
afirmados.11 

 

Observe-se que a lei se refere ao princípio da colaboração, em que o juiz se propõe 

a discutir com as partes as matérias fáticas e jurídicas necessárias ao deslinde da causa. 

Não obstante o disposto no § 139 da ZPO, cabe consignar que ao juiz é oportuno 

assegurar que as partes se pronunciem e apresentem os respectivos articulados sobre 

todos os fatos relevantes da causa e, em especial, que completem as deficiências dos 

fatos descritos, indicando os meios de prova. Para este fim, deve, na medida do 

necessário, ouvir as partes sobre matéria de fato e de direito, sobre a relação controvertida 

e fazer perguntas. 

                                                 
11PESSOA, Flávia Moreira Guimarães. Pode o juiz considerar na sentença matéria de direito ou fato 
não alegada pelas partes sem observar o contraditório substancial? Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 
5. nº 206. Disponível em:http://www.boletimjurídico.com.br/doutrina/texto.asp?id=1650Acesso em:21 
jun. 2007.  
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Nesse contexto, vale ressaltar que o modelo de prestação jurisdicional alemão que 

tem o princípio da oralidade como elemento prioritário na solução rápida do conflito, foi 

responsável por uma mudança nos mecanismos de instrução processual, ampliando os 

poderes do juiz a quem se permitiu determinar a produção de todas as provas necessárias 

para a fundamentação da sua decisão, seja juntando documentos, seja ouvindo as partes, 

para melhores esclarecimentos quando houver dúvidas acerca dos fatos.  

O modelo de Stuttgart prioriza um só julgamento oral, neste sentido, todas as provas 

deveriam ser apresentadas em um só momento, forçando o réu a se defender em tempo 

hábil de forma a simplificar o processo, reduzindo o prazo de conclusão do mesmo. 

Com a simplificação do processo, cabe ao juiz a fixação dos limites temporais para 

a realização dos atos das partes e das audiências, podendo ainda convidá-las a completar 

ou corrigir as suas alegações, o que permite um contato direto e oral entre o juiz e as 

partes no ato de esclarecimento dos fatos.  

A forma de atuação do juiz, na dinâmica do processo, é fator condicionante do 

sistema judicial de determinada sociedade, pois o seu papel ativo no processo está 

relacionado à idéia de instrumentalidade processual, segundo o qual a existência de um 

ato processual não constitui um fim em si mesmo, na realidade, a finalidade do ato ocupa 

uma importância ainda maior, dada a necessidade de materializar a ideia do fim social do 

processo, de forma a se aproximar o máximo possível do resultado desejado pelos sujeitos 

parciais, condizente às expectativas de igualdade de tratamento. 

Averbe-se de inicio que, conforme entendimento de Dinamarco, o processo é 

instrumento que se legitima em função dos fins a que se destina.12 Observe-se que o 

processo existe em função dos seus propósitos norteadores, que consiste na realização 

justa dos direitos e será mais ou menos útil na consecução destes objetivos conforme a 

conduta dos agentes estatais que o utilizam. Logo, as formas constituem um instrumento 

a serviço dos objetivos. 

Além do mais, é importante destacar que o processo precisa seguir uma ordem 

determinada, de forma a impedir que eventuais excessos de uma das partes possam 

atingir direitos constitucionalmente assegurados à outra e não se transforme num entrave 

à efetivação da justiça. Posto que, sem normas que direcionem e disciplinem os atos 

processuais, o litígio se transformaria numa disputa desordenada, podendo inclusive 

prevalecer arbitrariedades e parcialidade do órgão institucional13. 

                                                 
12DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo.12ªed. revista e atualizada. 
Malheiros Editora Limitada. São Paulo-SP:2005. p.182. 
13 Como bem destaca Cândido R. Dinamarco: “o processo aparece como algo sem o qual não terá vida 
prática o direito substancial, na sua imposição concreta e efetiva”. DINAMARCO, Cândido Rangel. A 
Instrumentalidade do Processo.12ªed. revista e atualizada. Malheiros Editora Limitada. São Paulo-
SP.2005. p.252. 
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6. A atuação de ofício e a imparcialidade do juiz 

 

O diálogo judicial e a cooperação abrem oportunidades para que as partes e o juiz 

participem da construção do ato decisório resultante da democratização do processo, além 

disso, cabe evidenciar o não comprometimento da parcialidade do juiz, controlado pelo 

contraditório, pelo dever de motivação e possibilidade de reexame da decisão14.   

Nessa perspectiva, o dever de motivar as decisões, a publicidade do procedimento, 

a possibilidade de recursos em geral e o duplo grau de jurisdição são controladores do 

arbítrio do juiz, limitando o caráter pessoal da decisão, despindo-o de humores e 

sentimentos que possam interferir no bom desempenho da atividade jurisdicional. 

Resta deixar claro que, diante da atuação de ofício pelo juiz e ainda analisando 

criticamente a visão social do processo, impõe-se advertir que o direito material não pode 

correr o risco de sucumbir em virtude de considerações puramente formais, como também, 

o aumento dos poderes do juiz não deve significar completa indeterminação desses 

poderes, o que se configuraria verdadeiro exercício arbitrário de jurisdição. 

 

7.CONCLUSÃO 

O presente trabalho tem como finalidade contribuir com o estudo de novos 

mecanismos capazes de atribuir eficiência e celeridade à prestação jurisdicional, a fim de 

alcançar uma decisão o mais racional e justa possível, de forma que o processo seja um 

efetivo instrumento de concretização de direitos, por meio de uma atuação mais ativa do 

juiz na relação processual e com a incidência efetiva do Princípio da Colaboração 

Intersubjetiva no processo,  

  A efetiva concretização de direitos passa a ocupar posição de destaque, sempre 

que decorrente de um trabalho conjunto entre os sujeitos do processo a partir da análise do 

princípio da cooperação intersubjetiva, já implicitamente presente no ordenamento jurídico 

processual anterior e que foi recepcionado pelo novo código de processo civil brasileiro, 

expressamente previsto no seu art. 5º.        

     Há, portanto, um aumento dos poderes do órgão 

judicial na relação processual, tornando-se objeto de análise, o valor do formalismo 

processual face à necessidade de se viabilizar o acesso à justiça amparada no 

contraditório e na ampla defesa, em um tempo efetivamente razoável.  

                                                 
14OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro, Poderes do juiz e visão cooperativa do processo, GENESIS – 
Revista de direito processual civil, Curitiba, vol. 8, nº 27, janeiro/março de 2003, p.31. 
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O processo como instrumento de concretização de direitos deixa de ser um fim em 

si mesmo, já que as suas regras não podem se sobrepor ao direito material e às exigências 

sociais de pacificação dos conflitos. 

O processo não pode ser visto em um contexto unicamente formal, técnico, cujas 

regras são estabelecidas de forma arbitrária pelo legislador.  

Logo, a estrutura técnica do nosso processo civil não se limita a adequar o 

instrumento processual a um objetivo determinado, mas a partir da visualização da técnica 

processual e das necessidades do direito material, buscam-se meios capazes de otimizar 

o processo e permitir que a efetividade ocorra do modo menos gravoso para as partes.  

Dessa premissa, cabe ressaltar a necessidade de se identificar instrumentos 

procedimentais capazes de fazer valer o conteúdo da norma contida na constituição, 

concretizando-a.  

Neste sentido, a lei concede ao juiz muitas oportunidades para intervir no processo, 

como forma de atenuar desvantagens relativas às disparidades de armas entre os 

litigantes, ou seja, proporcionando a ambos igualdade de tratamento para que não incorra 

na censura de parcialidade.  

As mudanças que vem acontecendo no nosso ordenamento tem o intuito de adaptá-

lo às novas exigências da sociedade que necessita de processos mais céleres e 

econômicos, na tentativa de resolver a sua justa insatisfação com a morosa e tradicional 

prestação jurisdicional já que não consegue compreender o porquê de um sistema o qual 

permite que, mesmo vencedor numa ação, o demandante não consiga efetivar 

concretamente o seu direito. 

Diante dessa perspectiva o juiz passa a exercer um papel mais ativo no processo, 

utilizando uma técnica capaz de inibir os ilícitos cometidos contra direitos 

constitucionalmente assegurados, de forma que, mediante o exercício da colaboração 

intersubjetiva de todos aqueles que atuam no processo, possa alcançar o resultado útil do 

processo, voltado à efetiva materialização dos  direitos. 
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CAPÍTULO XXXIV 
 

A SINDICABILIDADE DA CONFORMIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS 
EM MOÇAMBIQUE 

 
Justino Felizberto Justino 

Universidade Zambeze 
 
Introdução  

 

A Constituição Moçambicana, tal como acontece com as de vários Países, não prevé a 

fiscalização jurisdicional sucessiva das normas constitucionais. 

A questão que formulamos: “as normas da Constituição formal serão inválidas por 

desconformidade com outras normas constitucionais escritas e não escritas?”, é polémica e 

foi dispertada por Otto Bachof1 em 1951. 

Com este trabalho pretendemos, como  objectivo geral, reflectir sobre a pertinência do 

controlo jurisdicional sucessivo das normas constitucionais e como objectivos especificos, (i) 

analisar a existência de limites ao poder constituinte originário, (ii) identificar a natureza 

jurídica desses limites, (iii) avaliar as consequências da desconformidade das normas 

constitucionais escritas com outras normas constitucionais, (iv) aferir a legitimidade da 

fiscalização jurisdicional sucessiva das normas constitucionais. 

 Determinou a opção pelo tema, o carácter discutível da admissibilidade da 

inconstitucionalidade e das omissões das normas constitucionais, e da sua fiscalização 

jurisdicional e o facto da Constituição moçambicana não prever a fiscalização sucessiva das 

normas constitucionais (cf. Artigos 241, 244 e 247). 

Este estudo incide sobre a desconformidade das normas constitucionais, os limites ao poder 

constituinte, as contradições entre as normas constitucionais, as implicações dessa 

desconformidade e a fiscalização jurisdicional das normas constitucionais. 

A reflexão sobre a sindicabilidade das normas constitucionais implica a abordagem da 

possibilidade da desconformidade das normas constitucionais, seguida das consequências 

dessa desconformidade e da consequente fiscalização da desconformidade das normas 

constitucionais. 

 

 

1. A possibilidade da desconformidade das normas constitucionais  

                                                 
1 BACHOF, Otto. Normas constitucionais inconstitucionais?, 1951, tradução José Manuel M. Cardoso 
da Costa, Edições Almedina, 2008. 
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O estudo da possibilidade da desconformidade das normas constitucionais pressupõe a 

identificação prévia da existência ou não, de limites ao poder constituinte originário e derivado 

e a possibilidade de existência de contradições entre as normas constitucionais. 

 

1.1. Limites ao poder constituinte originário 

os doutrinários divergem sobre esta matéria, havendo os que defendem a omnipotência e 

autonomia do poder constituinte original, nomeadamente Siéyès2 e  Blanco de Morais3.    

Outros, tendencialmente jusnaturalistas, reagindo às posições positivistas, defendem a 

existência de vinculações ao poder constituinte originário, resultante da consciência jurídica 

da colectividade estadual, dos princípios da justiça supra-positivados e da comunidade 

internacional4; dentre estes, integram-se Otto Bachof5, Castanheira Neves6, Jorge Miranda, 

Marcelo Rebelo de Sousa7, Afonso Queirós8,9 Rogério Soares10, Castanheira Neves11, 

Marcic12, Luzia Cabral13 e Manuel Afonso Vaz14. 

Para nós, existem normas supra-positivadas que reflectem as inspirações de um povo e a 

consciência universal sobre a inserção da pessoa humana e da comunidade estatal na 

comunidade internacional e servem de base para a edificação e legitimação da Constituição 

formal. O poder constituinte originário vincula-se, aos limites transcendentes, aos princípios 

do direito internacional geral, incluindo os do jus cogens. Aliás, a aceitação doutrinária dos 

                                                 
2 SOUSA, Marcelo Rebelo de. Direito Constitucional, 1979, p. 61. Apud CASTRO, Raquel Alexandra 
Brízida. As omissões normativas inconstitucionais no Direito Constitucional Português. Edições 
Almedina, SA, Abril de 2012, p. 33.  e KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. P. 277. 
3 MORAIS, Carlo Blanco de. Justiça Constitucional, I, 2006, pp. 26. Apud CASTRO, Raquel. Op. Cit., 
p. 39. 
4 CANOTILHO, Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, 2003, p. 81. Apud CASTRO, 
Raquel. Op. Cit., p. 33-34. 
5 BACHOF. Op. Cit. 
6 NEVES, Castanheira. A revolução e o Direito, in Digesta, p. 235. 
 
7SOUSA, Marcelo Rebelo de. Op. Cit., p.62. 
  
8 QUEIRÓ, Afonso. Lições de Direito Administrativo, p. 295. 
9 QUEIRÓ, Op. Cit., p. 293-295. Apud. CASTRO, Raquel. Op. Cit., p. 40 nota 112. 
10 SOARES, Rogério Ehrhardt, Constituição, in dicionário da Administração Publica, Vol II. apud VAZ, 
Manuel Afonso. Lei e Reserva de lei. A causa da lei na Constituição Portuguesa de 1976. pp. 223 e 
224 e nota 177. 
 
11 NEVES, Castanheira. Questão de facto, questão de direito ou problema metodológico da juridicidade 
(ensaio de uma proposição critica), Coimbra, 1967, apud Manuel Vas, Lei e reserva, p. 224. 
 
12 NEVES, Castanheira. A Revolução...op. cit., pp. 234 e 235. Apud CASTRO, Raquel. Op. Cit., p. 40 
nota 111. 
 
13 Luzia Cabral. Os limites do poder constituinte e a legitimidade material da Constituição, pp. 92 ss. 
14 VAZ, Manuel. Lei e reserva . op. Cit., pp. 194, 195 e 289. 
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limites transcendentes e princípios de direito internacional é evidência de que o poder 

constituinte originário se encontra vinculado. 

 

1.2.  Da divergência entre normas constitucionais escritas 

Jorge Miranda refuta a possibilidade de contradições de normas constitucionais escritas 

originárias, por serem obra do mesmo autor15, entretanto admite a desaplicação das normas 

constitucionais originárias desconformes e reconhece a inconstitucionalidade das normas 

constitucionais supervenientes resultantes de revisão constitucional16.  

Outros, como Krüger17, Carlos Blanco de Morais18, Manuel Afonso Vaz, Raquel Castro19e 

Puente20, admitem a existência de divergências entre as normas constitucionais escritas 

originárias, na medida em que nem todas elas estão no mesmo nível hierárquico. 

Para nós, considerando que nem todas as normas da mesma Constituição escrita estão no 

mesmo plano hierárquico, pois algumas formam o núcleo da Constituição e por isso, não estão 

ao alcance de lívre disposição do poder de revisão constitucional, sucedendo assim, com os 

limites materiais de revisão constitucional, expressos (artigo 292 da CRM 2004) e implícitos, 

resulta que as normas que constituem o cerne da Constituição são hierarquicamente 

superiores às restantes normas da Constituição escrita, como também sustentam Krüger e 

Carlos Blanco de Morais21 e Marcos Gómez Puente22. De facto, em face dessa disposição 

hierárquica, pode suceder que as normas  inferiores contradigam às normas superioras, assim 

que as normas provenientes de revisão constitucional podem ofender as normas 

constitucionais originárias, havendo, deste modo, diverências entre as normas constitucionais 

escritas. 

 

1.3.  Da divergência entre normas constitucionais escritas e normas não escritas 

Para certos autores alemães23 e a generaldade dos positivistas é inconcebível que os tribunais 

invalidem normas constitucionais, por ser impossível a contradição das normas 

constitucionais com o direito supra-legal, pois o legislador constituinte é autónomo no 

                                                 
15 MIRANDA, Jorge. Manual..., II, edição de 2007,  p. 135. 
16 MIRANDA, Manual..., edição de 2007, Op. Cit, pp. 166 ss e 135.  

17 VAZ, Manuel. Lei e reserva . op. Cit., p. 220. Apud CASTRO, Raquel. Op. Cit., p. 43 
18 MORAIS, Carlos Blanco de. Justiça constitucional, Tomo II, 2011, p. 519 
19 CASTRO, Raquel. Op. Cit., p. 134  
20 PUENTE, Marcos Gómez. La inactividad...p. 8, apud RAQUEL, p. 134 
21 MORAIS, Carlos Blanco.  2011, op. Cit.,p.519, CASTRO, Raquel. Op. Cit., p. 134: 
22 CASTRO, Raquel, Op. Cit., 134 
23 Cf. em VAZ, Manuel. Lei e reserva . op. Cit., p. 219/ Coloquio internacional de Heidelberg, de 1961, 
in Bonavides, Paulo. Artigo 45 da Constituição Federal e a inconstitucionalidade de normas 
constitucionais, p. 9- conferir CASTRO, Raquel. Op. Cit., p. 38 
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estabelecimento de valores constitucionais. Igualmente,  Gomes Canotilho, baseando-se na 

unidade normativa  como critério de interpretação constitucional, recusa a existência de 

contradições normativo-valorativas e a ideia de limites transcendentes24. 

Entretanto, autores como Manuel Afonso Vaz25, Rogério Soares, Castanheira Neves, Afonso 

Queiró e Jorge Miranda26 admitem a possibilidade de contradição entre normas da 

Constituição escrita e princípios axiológicos transpositivos, contudo divergem na dedução das 

respectivas consequências. 

Assim, para Manuel Afonso Vaz, a contradição entre normas constitucionais positivadas e os 

princípios jurídicos fundamentais, resulta na inconstitucionalidade material das normas 

constitucionais formais27. Jorge Miranda reconhece a existência de divergências das normas 

constitucionais originárias com o direito supra-legal e defende a desaplicação das normas 

desconformes28.  

Quanto a nós, considerando que o poder constituinte originário não parte do nada existente, 

pois se baseia em concepções pré-existentes, vinculando-se aos limites não escritos definidos 

pela consciência jurídica da Comunidade Política e aos limites determinativos da inserção 

estadual na Comunidade Internacional, poderá haver contradições entre a Constituição escrita 

e a ideia de Direito quando a Constituição escrita não seja normativa29, e por haver 

divergências entre a Constituição escrita e a realidade constitucional30. 

 

2. Omissões constitucionais inconstitucionais  

Parte da doutrina defensora da reserva de Direito, Castanheira Neves31, Manuel Afonso Vaz32, 

e Afonso Queiró33, propugna a existência de omissões constitucionais inconstitucionais, 

traduzida na contrariedade das normas constitucionais positivadas com a ideia de Direito, 

positivada ou não. 

                                                 
24 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, MOREIRA, V. Constituição dirigente e vinculação do poder 
legislador: contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra, 1982. 
P. 473, Apud VAZ, Manuel Afonso. Teoria da constituição: o que é a Constituição, hoje?, 1ª edição, 
Coimbra Editora, Setembro de 2012, p. 141. 
25 VAZ, Manuel. Lei e reserva . op. Cit., p. 220, ss 
26 MIRANDA, Manual, edição de 2007, Op. Cit, p. 135 

27 VAZ, Teoria...Op. Cit., p. 152.  

28 MIRANDA, Manual, edição de 2007, Op. Cit, p. 135 

29Conferir relação entre Constituição escrita e constituição normativa em CUNHA...Op. cit., p.53. 
30 CUNHA, Paulo Ferreira. Direito Constitucional Geral. Quid Juris, 2006.132. 
31 Por outras palavras, “as revoluções não podem legitimar-se em desfavor do Direito”. NEVES, 
Castanheira. A Revolução...op. cit., apud VAZ, Teoria...Op. Cit., p. 146. 
32 VAZ, Manuel. Lei e reserva . op. Cit., p.. 233. CASTRO, Raquel. Op. Cit., p. 52.  
33QUEIRÓS, Op. Cit., p. 299 e ss. 
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Os opositores, Jorge Miranda34 e Raquel Alexandra Brízida Castro, apresentam como contra-

argumentos à ideia da reserva de direito: (i) a falta de pauta dos valores integradores do direito 

anterior, e a eventual contradição entre esses valores e a consequente exigência da sua 

submissão a um juizo de ponderação35, (ii) a falta de consenso na definição da hierarquia dos 

valores36, (iii) o subjectivismo e intuicionismo37 resultantes da concepção da reserva de direito, 

(iv) a ideia da falta injusta de lei, fundada na reserva de Direito, legitimaria os poderes 

derivados a legislar de forma concordante com o direito natural, ultrapassando os limites de 

revisão constitucionais da constituição escrita38, (v) a certeza e segurança jurídicas não são 

fundamentos de licitude só quando contribuam objectivamente para realizar a ordem39, (vi) a 

pluralidade de conceitos de direito e de validade, que resultam das três posições 

epistemológicas  em que as pessoas se encontram em relação ao direito, coloca fragilidades 

pragmáticas às figuras de “normas constitucionais inconstitucionais40 e de “omissões 

constitucionais inconstitucionais”, (vii) a validade ética de uma norma não cabe no simples 

conceito de inconstitucionalidade, pois envolve a validade jurídica, sendo inconcebível invocar 

a própria Constituição para fundamentar  a sua violação41, (viii) na conexão entre o direito e a 

moral, não é possível uma omissão constitucional inconstitucional, pois a norma jurídica é 

supérfula e redudante42, por isso, a origem das normas é democrática, desde que respeitados 

determinados pressupostos, designadamente os direitos fundamentais.  

Sobre a querela aqui exposta, adoptamos o seguinte posicionamento: 

(i) Quanto à crítica à teoria da ordem dos valores, pelo facto da indeterminabilidade 

dos valores e pela falta de hierarquia entre os valores: 

O eventual carácter não determinado não é peculiar dos valores, pois mesmo no direito 

positivo existem normas de conteúdo indeterminado, as quais não deixam de ser normas 

jurídicas; ademais, a existência de princípios de direito internacional e sobretudo os de jus 

cogens é evidência de existência de normas supra-constitucional escrita, não se justificando, 

por isso, as dúvidas sobre a existência de princípios axiológicos; É certo que a percepção 

                                                 
34 CASTRO, Raquel. Op. Cit., p. 54. nota 166. 
35  Cf. CASTRO, Raquel. Op. Cit., p. 54. 
 
36 Cf. CASTRO, Raquel. Op. Cit., p. 55. 
37 Cf. CASTRO, Raquel. Op. Cit., p. 545. 
38 CASTRO, Raquel. Op. Cit., p. 55-56. 
 
39 CASTRO, Raquel. Op. Cit., p. 56 
 
40 BRITO, Miguel Nogueira, constituicao constituinte. P. 331. Apud CASTRO, Raquel. Op. Cit., p. 57.   
41 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional: constituição e inconstitucionalidade, 3ª edição, 
Coimbra Editora, 1996, p.319. 
 
42 BRITO, Op. Cit., p. 387. Apud CASTRO, Raquel. Op. Cit., p.58. 
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sobre o conteúdo do direito anterior pode não estar clara no poder constituinte originário, mas 

isso não afasta a existência desse direito. 

(ii) Relativamente aos resultados preversos, ao intuitivismo e subjectivismo 

decorrentes da concepção de reserva de direito: 

As interpretações incorrectas e até divergentes dos valores axiológicos não descaracteriza os 

princípios axiológicos. Aliás, o estabelecimento de um regime contrário à ideia de direito, só 

pode ser uma percepção errónea do poder constituinte formal sobre a ideia de direito, que 

não justifica o desrespeito desse direito. Efectivamente, e reagindo ao posicionamento de 

Raquel Castro, entendemos que a despenalização de uma conduta ofensiva à dignidade da 

pessoa humana, será ilícita e injusta em qualquer regime em que tal ocorra e poderá legitimar 

a vindicta privata43. 

Ademais, não se pode invocar o risco do intuitivismo para afastar a existência de valores 

fundantes, pois, como se infere em Paulo Ferreira da Cunha44, o carácter intuitivo e emocional 

do acesso individual aos valores não opera no plano colectivo, não prejudica a racionalização 

valorativa desses valores, nem afecta a contextualização cultural dos mesmos. 

 

(iii) Quanto à insegurança jurídica resultante do dever de legislar imposto aos poderes 

derivados, em respeito ao direito natural, mas contrariando a Constituição escrita: 

Da mesma forma que a existência dos princípios de direito internacional geral e 

particularmente os de jus cogens não dispensa o dever dos Estados constitucionalizarem o 

conteúdo desses princípios nos seus ordenamentos nem torna supérfula a existência de 

normas constitucionais estaduais, a reserva de direito  não torna supérfula a sua positivação 

na Constituição. 

Não vemos razões para que a lei que seja conforme à reserva de direito (à Constituição 

material) possa ser inconstitucional face à Constituição escrita, quando a Constituição engloba 

as normas formal e materialmente constitucionais. O certo é que, havendo contradições entre 

essa lei e a Constituição escrita, inválida será a Constituição escrita por desconformidade com 

os limites transcendentes. 

                                                 
43VAZ, Teoria...Op. Cit., pp.147-148.  

44 CUNHA...Op. cit., p.155. 
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A ideia de reserva de direito não se contradiz com a hierarquia das normas jurídicas num 

determinado ordenamento, porquanto, o dever de legislar, antes de impor-se aos poderes 

constituidos, impor-se-á ao  poder constituinte. 

   

(iv) Quanto ao direito como pressuposto de segurança e certeza jurídicas: 

Apesar da discórdia de Raquel Alexandra Brízida Castro, a posição de Manuel Afonso Vaz, 

de que, não se pode falar de certeza e segurança jurídicas num contexto de leis promotoras 

de tirania, arbítrio, por não haver Direito, é compreensível, pois, num contexto de ordenamento 

promotor de arbítrio, nunca se saberá o que é certo, legal, seguro e justo,  pois não há sossego 

nem paz jurídicas na Comunidade, daí que, em face da extrema divergência entre a ideia de 

Direito e o direito positivo, não há direito nem segurança e certeza jurídicas45.  

(v) Quanto à contradição pragmática da expressão “normas constitucionais 

inconstitucionais” resultante da pluralidade de conceitos e de validade: 

Atendendo que a reserva de Direito inclui os princípios de jus cogens, e considerando que 

não há pluralidade epistemológica da Comunidade Universal sobre o conteúdo, alcance e 

validade destes princípios, a invocada contradição pragmática das expressões normas 

constitucionais inconstitucionais e omissões constitucionais inconstitucionais, deixa de ter 

sentido. 

(vi) Quanto à incongruência de invocar a própria Constituição para justificar a 

inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias: 

Podemos concordar com Jorge Miranda se as normas constitucionais desconformes forem 

nucleares, entretanto, discordamos relativamente às restantes normas constitucionais 

originárias, as quais, devem se conformar com as normas superiores da mesma Constituição, 

pois não há incongruência em julgar inconstitucional uma norma constitucional originária 

contrária à outra norma da mesma Constituição que seja hierarquicamente superior. Aliás, o 

próprio Jorge Miranda reconhece a existência de hierarquia entre normas e princípios 

constitucionais e isso tem consequências de que certas normas e princípios se subordinem a 

outros, sendo por isso, possível a invalidação de uma  norma escrita contrária à Constituição 

material46, o que justifica a qualificação de normas constitucionais inconstitucionais, quer por 

                                                 
45 VAZ, Teoria...Op. Cit., p.149. 

46 CUNHA...Op. cit., p.136. 
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contradição entre normas positivadas, quer entre normas escritas e a Constituição não 

escrita47. 

 

(vii) Quanto à impossibilidade de omissão constitucional inconstitucional e a defesa da 

origem democrática das normas: 

Raquel Alexandra Brízida Castro e outros,  recusando a existência de direito anterior, defende 

a origem democrática das normas constitucionais, desde que respeitem os direitos 

fundamentais, o que é contraditório, porquanto: 

a) Por um lado, defendem que as normas jurídicas brotam apenas do processo 

democrático, por outro subordinam a validade dessas normas ao respeito pelos 

direitos fundamentais, os quais integram o direito à dignidade da pessoa humana, que 

é, por seu turno, limite transcendente, o que, quanto a nós, significa a aceitação de um 

direito anterior; 

b) Esses autores admitem que se as normas constitucionais de origem democrática 

forem contrárias aos direitos direitos inerentes à dignidade da pessoa humana, ou 

seja, aos limites transcendentes, serão inválidas e ilegítimas. 

 

 

3. Consequências da divergência da Constituição formal com os princípios 

axiológicos 

Dentre os defensores da relevância plena das vinculações do poder constituinte originário ao 

direito anterior, cuja inobserância gera omissões constitucionais inconstitucionais e 

inconstitucionalidade das normas constitucionais (i) uns, Otto Bachof48, Afonso Queiro49, 

Castanheira Neves50, Rogério Soares51 e Manuel Afonso Vaz52, Marcic53   entendem que todos 

                                                 
47 CUNHA...Op. cit., p.137. 
48  
49 QUEIRÓ, Op. Cit., p. 295, 293. Apud. CASTRO, Raquel. Op. Cit., p. 40 nota 112. 

50 NEVES, Castanheira. Questão..op. cit., apud VAZ, Manuel. Lei e reserva . op. Cit., p.. 224. 
51SOARES, Op. Cit., apud  VAZ, Manuel. Lei e reserva . op. Cit., p. 223 e 224 e nota 177. Apud 

CASTRO, Raquel. Op. Cit., p. 40 nota 109. 

52 QUEIRÓ, Op. Cit., p. 295, 293. Apud. CASTRO, Raquel. Op. Cit., p. 40 nota 112. 

53 MARCIC, apud Neves Castanheira. A Revolução e o direito, in Digesta, pp. 234 e 235. Apud 
CASTRO, Raquel. Op. Cit., p. 40 nota 111. 
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os princípios axiolósicos suprapositivados valem por si e a sua positivação é declarativa, (ii), 

outros, como Marcelo Rebelo de Sousa54, que só os princípios axiológicos com referência na 

Constituição escrita se sobrepõem juridicamente ao poder constituinte originário, (iii) uns 

concebem os princípios axiológicos como uma ordem objectiva e perfeita de valores 

imperativa ao direito positivo, (iv) Jorge Miranda55 reconhece que o direito anterior seja 

fundamento de invalidade e de ilegitimidade do direito positivo e defende a desaplicação das 

normas desconformes, já Gomes Canotilho56 entende serem raros os casos de contradição 

entre o direito positivo e os princípios axiológicos. 

Os defensores da tese contrária, Carlos Blanco de Morais, Raquel Brízida Castro e Robert 

Alexy, apresentam os seguintes contra-argumentos: (i) a tese de relevância plena concebe o 

poder constituinte originário como um poder declarativo, tornando supérfula a Constituição 

escrita57, (ii) a tese de relevância plena está associada à ordem objectiva de valores, o que 

torna a Constituição dependente dos valores dos juizes58, passando estes de poderes 

constituidos para donos da Constituição, para além de impossibilitar a existência da figura de 

“falta injusta de lei59” (iii) concebendo-se a ordem de valores como algo objectivo e imutável, 

torna a tese de relevância plena inapta para explicar as vicissitudes constitucionais60, (iv) a 

tese de relevância plena conduz à quebra da unidade valorativa da Constituição61, pois a 

Constituição será composta por normas de diferentes origens62,  (v) as divergências entre os 

defensores da tese de relevância plena quanto às consequências da discordância do direito 

positivado e direito anterior, constitui uma das fragilidade dessa tese, tornando-a inapta para 

sustentar o valor do direito anterior63.  

Para nós, são defensáveis as teses de relevância plena, da inconstitucionalidade das normas 

constitucionais e das omissões constitucionais inconstitucionais resultantes da violação dos 

princípios axiológicos pelas normas constitucionais positivadas, porquanto, (i) da mesma 

                                                 
54 SOUSA, Marcelo Rebelo de. Op. Cit., 18, 19, 62- apud CASTRO, Raquel. Op. Cit., p. 44. 
55 MIRANDA, Manual, edição de 2007, Op. Cit, p. 166 ss e 135. 

56 CANOTILHO, Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Pp. 1157 e 1558. Apud 
CASTRO, Raquel. Op. Cit., p.47.   
57BRITO, Op. Cit., p. 341. Apud CASTRO, Raquel. Op. Cit., p.45. 
 
58 PINTO, Luzia Cabral. Os limites…p. 76. Apud CASTRO, Raquel. Op. Cit., p.50. 
59 VAZ, Manuel. Lei e reserva . op. Cit., p.. 234 e ss. Apud CASTRO, Raquel. Op. Cit., p.45. 
60 CASTRO, Raquel. Op. Cit., p. 42, 52. 
61 Cf. VAZ, Teoria...Op. Cit., p. 153-154. e VAZ, Manuel Afonso. Lei e reserva de lei . op. Cit., p. 241. 

Apud CASTRO, Raquel. Op. Cit., p.46. 

62 CASTRO, Raquel. Op. Cit., p.46. 
 
63 CASTRO, Raquel. Op. Cit., p.50, 51. 
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forma que o facto dos princípios de jus cogens representarem a consciência planetária não 

dispensa a constitucionalização dos mesmos princípios nos ordenamentos estaduais, e do 

mesmo modo que a existência de Constituições escritas não dispensa a existências normas 

estaduais infraconstitucionais, o carácter declarativo do poder constituinte originário não pode 

tornar supérfula a positivação dos princípios axiológicos; (ii) da mesma forma que a existência 

da Constituição não torna impossível a existência de lacunas ou omissões legislativas, a 

concepção dos princípios axiológicos como ordem de vlaores não impossibilita a existência 

da figura de “falta injusta de lei”, (iii) os valores constitucionais, escritos ou não, devem ser 

geográfica e temporalmente contextualizados, entretanto a dificuldade de determinação da 

pauta desses valores não é peculiar de valores não positivados, verificando-se também nos 

direitos internos e no direito internacional geral, princípios e normas positivos com conteúdo 

indeterminado, os quais não deixam de ser normas jurídicas ou princípios jurídicos; (iv) a 

fiscalização das normas constitucionais não transforma os juízes em donos da Constituição, 

aliás, actualmente os tribunais constitucionais de muitos ordenamentos fiscalizam 

preventivamente a constitucionalidade e a inconstitucionalidade,  e nem por isso, se tornam 

donos da constituição; (v) as divergências entre os defensores da tese de relevância plena 

relativamente às consequências da violação do direito anterior, não afastam a existência de 

limites transcendentes nem os efeitos juridicos resultantes da contradição com o direito 

positivo, pois não se nega a existência do direito anterior, mas sim diverge-se quanto à força 

jurídica desse direito sobre o direito positivo (vi) não haverá quebra da unidade valorativa da 

Constituição por existirem normas de procedência diferentes; aliás, as Constituições 

modernas são compostas por normas de proveniências diferentes, nomeadamente, direito 

internacional geral e convencional, costume local e internacional e normas emanadas do 

poder constituinte formal, e é tudo isto que conjuntamente forma a unidade da Constituição.  

 

 

4. Conclusão  

Estando longe de abalar-se a tese da relevância plena do direito anterior, formado pelos 

limites imanentes, transcendentes e pelos principios do direito internacional geral, incluindo 

os porincípios do jus cogens, é inegável, em Moçambique e em qualquer Estado 

constitucional, a sustentabilidade da desconformidade, por acção ou por omissão, das normas 

constitucionais escritas entre si e com o direito anterior, donde decorrem a 

inconstitucionalidade das normas constitucionais e as omissões constitucionais 

inconstitucionais. 
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Assim, não obstante a falta de previsão na Constituição Moçambicana, da sindicabilidade das 

normas constitucionais e da competência do Conselho Constitucional para a fiscalização 

sucessiva das normas constitucionais, essas normas são sindicáveis e o Conselho 

Constitucional, como guardião da Constituição material e da justiça, tem legitimidade para 

fiscalizar as normas constitucionais.  

   



 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

502 

 

CAPÍTULO XXXV 
 

“O PROCESSO” DE KAFKA: UMA CRÍTICA AO ACESSSO À JUSTIÇA1 
 

Francisco Damazio de Azevedo Segundo2 
Vanessa Lopes Vasconcelos3 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O intuito deste trabalho é trazer à discussão a obra “O Processo” do literata tcheco Franz 

Kafka de modo a utilizá-la como um referencial crítico, a fim de compreender as problemáticas 

associadas ao acesso (ou não) à justiça por parte do indivíduo e da sociedade. A narrativa 

kafkiana traz de forma subjacente não somente a crítica à sociedade e ao tratamento desumano 

perante o indivíduo, mas também às próprias condições impeditivas de acesso à justiça em três 

circunstâncias, a saber: a) a ausência de conhecimento do cidadão (Joseph K.) dos seus direitos; 

b) a excessiva burocracia por parte do judiciário, que surge como impeditiva ao atingimento da 

justiça; e, por fim, c) o alijamento de conhecimento social da realidade de Joseph K por parte dos 

seus julgadores. 

A referida obra narra a história de Joseph K. que em seu aniversário de trinta anos vem 

a ser acusado de um certo crime, mas o referido personagem não possui conhecimento do crime 

que houvera cometido, como também, na mesma circunstância, lhe é impossibilitado o acesso à 

acusação. Sendo assim, Joseph K. tenta perpassar pelos meandros processuais, que lhe são 

impostos na finalidade de comprovar a sua inocência, mesmo diante de um tribunal que se 

demonstra desinteressado às suas preocupações e tentativas frustradas de ter êxito em sua 

ação. São demonstrados diversos caminhos para Joseph K., a fim de que fosse inocentado, mas 

inocentado de que? Afinal, não cometera nenhum delito ou abuso? O nosso personagem busca 

ao decorrer da obra sempre um motivo, estes que lhes são negados pelas autoridades que 

conduzem o funcionalismo público. 

 A supracitada obra teve sua redação reiniciada em 1914, ano do início da Primeira Guerra 

Mundial, deste modo, pode-se perceber o tom onírico que perfaz a obra kafkiana, como o 

comportamento de Joseph K. que achava que tudo era um pesadelo, mas era real. Nesta 

narrativa o autor tcheco retrata o medo e a insegurança do homem moderno pelo seu futuro que 

talvez não lhe pertença. Um dos aspectos temáticos referido trata a cerca da crise do sistema 

político em vigor, pois toda a racionalização, impessoal e burocrática, empregada na sociedade 

                                                 
1 Temática: Acesso à Justiça. 
2 Professor Efetivo do Estado do Ceará na área de Filosofia, Pós-Graduando em Direito e Especialista 

em Filosofia. 
3 Professora do Curso de Direito da Faculdade Luciano Feijão; Mestre em Ciência Jurídico Internacional 

pela Universidade de Lisboa.  
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desemboca e finda com a Primeira Guerra Mundial. De acordo com Adorno (1998, p. 259): “O 

que está contido na bola de vidro de Kafka é mais coerente e portanto mais cruel do que o 

sistema lá fora, porque no espaço absolutamente subjetivo e no tempo absolutamente subjetivo 

não há lugar para algo que poderia perturbar o seu próprio princípio, o da alienação inexorável”. 

Assim também podemos nos deter em uma das conversas de Kafka com Max Brod, que consta 

na obra de Benjamin: 

Depreendemos de O processo que esse procedimento judicial não deixa 

via de regra nenhuma esperança aos acusados, mesmo quando subsiste 

a esperança da absolvição. É talvez essa desesperança que faz com que 

os acusados sejam os únicos personagens belos na galeria kafkiana. 

Essa hipótese estaria de acordo com um fragmento de diálogo, narrado 

por Max Brod. "Recordo-me de uma conversa com Kafka, cujo ponto de 

partida foi a Europa contemporânea e a decadência da humanidade. 

Somos, disse ele, pensamentos niilistas, pensamentos suicidas, que 

surgem na cabeça de Deus. (...) Existiria então esperança neste mundo 

de aparências que conhecemos? Ele riu: há esperança suficiente, 

esperança infinita – mas não para nós” (1985, p. 141) 

 

2. O ACESSO À JUSTIÇA EM “O PROCESSO” 

 

 Kafka realiza uma crítica à sociedade moderna gerada pela racionalização do Estado, 

tendo como parâmetro de análise o estágio problemático da burocracia4, que, ao invés de 

possibilitar ao cidadão o reto acesso às entidades públicas a fim de exercer os direitos que lhes 

são garantidos pela norma, findam em impossibilitá-lo ao acesso da máquina pública, sendo que 

esta, burocraticamente, utiliza-se por pretexto a própria Lei. “O desespero do homem modero em 

relação à existência, a eterna busca de algo que não está mais à disposição, a pergunta por 

aquilo que não tem resposta (…) Seus personagens são vítimas de um enigma insolúvel – a 

própria vida” (BACKES, 2010, p. 9). Deste modo, vê-se que o estágio avançado de racionalidade 

da modernidade5 desemboca no âmbito em que a própria sociedade é capaz de gerar alienação 

                                                 
4  De acordo com Weber, a burocracia visa a obediência “às regras e não à pessoa, ou então baseia-
se o poder de mando em autoridade pessoal [efeito burocrático que atua na dominação por] relação 
associativa racional" (WEBER, 2004, p. 198) 
5  A respeito deste aspecto, como consequência da racionalização do Estado Moderno, que 
ocasiona um elevado nível de impessoalidade e de individualismo na sociedade, afirma Weber: “A 
burocracia em seu desenvolvimento pleno encontra-se, também, num sentido específico, sob o princípio 
sine ira ac studio. Ela desenvolve sua peculiaridade específica, bem-vinda ao capitalismo, com tanto maior 
perfeição quanto mais se "desumaniza", vale dizer, quanto mais perfeitamente consegue realizar aquela 
qualidade específica que é louvada como sua virtude: a eliminação do amor, do ódio e de todos os 
elementos sentimentais, puramente pessoais e, de modo geral, irracionais, que se subtraem ao cálculo, 
na execução das tarefas oficiais. Em vez do senhor das ordens mais antigas, movido por simpatia pessoal, 
favor, graça e gratidão, a cultura moderna exige para o aparato externo em que se apóia o especialista 
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à pessoa em sua individualidade, fazendo com que se manifeste os tons do individualismo, o 

meio utilizado é normativo, ou seja, o estado capitalista utiliza-se de subterfúgios, a fim de 

garantir uma alienação da sociedade e impedir a manifestação de pensamentos alheios a esta 

realidade propagada. 

  

O homem se ocupa então da esperança. Mas este não é o seu problema. 

Seu problema é evitar o subterfúgio. E é ele que encontro ao final do 

veemente processo a que Kafka quer submeter o universo inteiro. Seu 

incrível veredicto absolve, por fim, este mundo terrível e transtornado 

onde as próprias toupeiras fazem questão de esperar  (CAMUS, 2010, p. 

138) 

 

 Aspecto este presenciado na busca da sociedade em criar figuras pessoais 

paradigmáticas, assim como podemos apreender com o quadro do alto juiz hierárquico, 

mostrando assim o elevado desejo pela ostentação do poder: 

 

O quadro apresentava um homem com toga de juiz; ele estava sentado 

em uma cadeira alta em forma de trono, cujo dourado se destacava em 

vários pontos do quadro. (…) tinha o braço direito completamente livre e 

envolvia o encosto lateral (…) a fim de dizer algo decisivo ou mesmo 

anunciar o veredicto. (KAFKA, 2010, p. 130). 

 

 Desta forma, percebe-se uma figura imaginariamente perfeita e que possui o controle da 

“organização” estatal, embora seja um ser inacessível e que reproduz um sistema de igual forma, 

capaz de promover uma maquilagem da sociedade gerando, desta forma, uma crise do sistema 

racionalista. Este modo organizacional traz à tona de forma opulenta uma desvirtuação do ideal 

de justiça, esta que não se deve cessar com a busca do que é justo, mas, na verdade, sincretiza-

se à imagem da vitória e da caça. Aspecto este que se elucida no diálogo de Joseph K. com 

Titorelli, o pintor do tribunal: 

- É a Justiça – disse o pintor, por fim. 

- Agora já a estou reconhecendo – disse K. - Aqui está a venda nos olhos 

e aqui a balança. Mas não estou vendo asas nos calcanhares, e ela não 

se encontra em plena corrida? 

                                                 
não-envolvido pessoalmente e, por isso, rigorosamente "objetivo", e isto tanto mais quanto mais ela se 
complica e especializa” (WEBER, 2004, p. 213) 
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- Sim – disse o pintor, - tive de pintá-la assim por encomenda, na verdade 

trata-se da Justiça e da Deusa da Vitória em uma só figura. 

- Isso não é uma relação não muito boa – disse K., sorrindo -, a justiça 

tem de estar em repouso, pois do contrário a balança oscila e um 

veredicto justo se torna impossível. 

(…) 

Em volta da figura da Justiça, porém, tudo ficou claro, com exceção de 

uma tonalidade imperceptível, e nessa claridade a figura parecia se 

destacar de modo especial, mal lembrando a deusa da Justiça, tampouco 

a da Vitória; agora ela se assemelhava, por completo, bem mais à deusa 

da Caça (KAFKA, 2010, p. 170-172) 

 

 Sistematização fragmentária esta que desvirtua os reais significados de justiça e de 

organização que gera uma fragmentação dos próprios indivíduos que estão inseridos neste 

referencial político, amortizando a vontade do bem de toda a população, em função do interesse 

de uma classe, conforme afirma o pensador da escola de Frankfurt, Adorno: 

Sistemas políticos e de pensamento não desejam nada que não se lhes 

assemelhe. Porém, quanto mais fortes ficam, quanto mais reduzem tudo 

o que existe a um denominador comum, tanto mais oprimem e se afastam 

do que existe. O menor “desvio”, por isso, lhes parece ser uma ameaça 

ao sistema como um todo, algo tão insuportável quanto o estranho e o 

solitário para os poderosos de Kafka. Integração é desintegração, e nela 

se encontram o encanto mítico e a racionalidade dominadora. (1998, p. 

253) 

 

 O sistema político que busca agrilhoar o ser humano nesta forma de pensamento, 

utilizando-se da falta de entendimento, ou seja, como meio: a educação. Sendo assim, por meio 

de uma educação fragmentada, busca legitimar sua forma de atuação, impedindo a presença de 

pessoas com o pensar crítico a cerca das instituições, da sociedade e de si mesmo enquanto ser 

no mundo. Assim como fica claro no pensamento de Joseph K.6: “Eles falam, em todo caso, de 

                                                 
6  O personagem principal é um dos poucos que conseguem realizar uma crítica a esse sistema 
vigente, que se sustenta na alienação, na falta de educação, exploras as necessidades mais animalescas 
do ser humano. Kafka, desta forma, “Em vez de curar a neurose, ele procura nela mesma a força que cura, 
a força do conhecimento: os estigmas com que a sociedade marca a sociedade são interpretados como 
indícios de inverdade social, são lidos como o negativo da verdade. A força de Kafka é a da demolição. 
Diante do sofrimento incomensurável, ele derruba a fachada acolhedora, cada vez mais submetida ao 
controle racional. Nesse processo de demolição – e nunca este conceito foi tão popular como no ano da 
morte de Kafka –, ele não se detém, como a psicologia, diante do sujeito, mas alcança a matéria em estado 
bruto, o mero ente que emerge na esfera subjetiva através do colapso total de uma consciência alienada, 
que renuncia a qualquer auto-afirmação (ADORNO, 1998, p. 247) 
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coisas que nem sequer compreendem. Sua segurança é possível apenas por meio de sua 

burrice” (KAFKA, 2010, p. 21) 

 A Educação, ou melhor, a ausência dela é fator crucial para a permanência desta tipologia 

de ideologia dominante7, ou melhor, a esquizofrenia do sistema educacional ocasionada pelo 

sistema moderno é capaz de ludibriar os mais desfavorecidos na sociedade. Onde há carência 

na área educativa há facilidade na manutenção dos regimes alienatórios por não favorecer um 

pensar crítico diante da sociedade, ocorre simplesmente um agir de acordo com os moldes 

postados, sem que haja, de fato, um olhar crítico diante da realidade e da norma ao ser 

empregada. Assim, como fica firmado na inquietação de Block, o comerciante, quando tenta ler 

suas petições questionando quanto à sua validade: 

“(…) elas não tinham menor valor. Inclusive cheguei a ler uma delas por 

causa da deferência de um funcionário do tribunal. Embora ela fosse 

erudita, seu conteúdo no fundo era nulo. Sobretudo muito latim, que eu 

não compreendo e páginas e páginas de apelos gerais ao tribunal, em 

seguida, lisonjas a determinados funcionários isolados (…) e depois o 

auto-elogio do advogado, no qual ele se humilhava como um cão diante 

do tribunal, e por fim análises de casos jurídicos de tempos passados, 

com os quais o meu supostamente seria parecido” (KAFKA,2010, p. 206) 

 

 A dominação realizada pela sociedade moderna implica em uma alienação do sujeito, ou 

seja, torna as coisas alheias ao seu entendimento, como bem percebemos com a situação de 

Block. nem o discurso jurídico a respeito de sua própria causa ele teria contato, assim como 

Joseph K., e o que conseguiu ler lhe pareceu incompreensível por não haver citação direta de 

sua causa, mas somente estratagemas fundados em elogios e bajulações às pessoas que 

compões o tribunal e a si mesmo. O objetivo deste modelo educacional fragmentado e sistêmico 

é gerar cada vez mais uma especialização no processo cognoscitivo do indivíduo, gerando 

assim, cada vez mais uma fragmentação, sistematização, especialização, objetivação do saber, 

onde é necessário saber somente o que é necessário, a fim de que se tenha êxito em certa 

atividade. Para exemplificar podemos requerer à noção esta exposta por um dos vigias, chamado 

Wilhelm, que em discussão com Joseph  K. afirma: “Nossa Repartição, pelo tanto que a conheço, 

                                                 
7  De acordo com Weber existem três tipos de dominação, a saber: dominação legal, dominação 
tradicional e dominação carismática. A dominação legal, ou melhor, a dominação burocrática racional, que 
é a que nos utilizaremos neste trabalho. A esta espécie dominativa caracteriza-se pelo “desenvolvimento 
em direção à "objetividade" racional, ao homem "profissional" e "especializado", com seus múltiplos efeitos, 
é fortemente fomentado pela burocratização de toda dominação. Temos que nos limitar a indicar um 
componente importante deste processo: o efeito sobre a forma da educação e formação. Nossos 
estabelecimentos de ensino (…) encontram-se sob a influência dominante da necessidade daquela 
espécie de "educação" que é criada pelo sistema de exames especiais, cada vez mais indispensável para 
o burocratismo moderno: o ensino especializado” (WEBER, 2004, p. 230) 
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e eu conheço apenas os escalões mais baixos, não se dignaria a procurar a culpa na população, 

mas é, conforme reza a lei, atraída pela culpa, e é obrigada a mandar vigias como nós. Isso é a 

lei” (Ibidem, p. 20). Como bem percebe-se, a subserviência por parte do vigia não requer o 

conhecimento das instâncias superiores que o obriga a agir de uma determinada forma, o 

conhecimento de Wilhelm destina-se somente aos “escalões mais baixos”, ele não se aprofunda 

na norma, não a conhece e mesmo sem conhecê-la afirma que “é a lei”. A repartição supracitada 

utiliza-se de mecanismos legalizados a fim de requerer a dominação do indivíduo, como também 

buscar dominar àqueles que não se adéquam ao sistema dominante vigente. 

Os instrumentos da dominação, destinados a alcançar a todos – a 

linguagem, as armas e por fim máquinas devem-se deixar alcançar por 

todos. É assim que o aspecto da racionalidade se impõe na dominação 

como um aspecto que é também distinto dela. A objetividade do meio, 

que o torna universalmente disponível, sua ‘objetividade’ para todos, já 

implica a crítica da dominação da qual o pensamento surgiu, como um 

dos seus meios (ADORNO, 1985,  p. 48)  

 

 Destarte, a referida obra fomenta a possibilidade dos indivíduos insertos na sociedade 

estão imbuídos, independentemente da classe social, do gênero a que façam parte, da cor, ou 

de qualquer outro fator, mas a todos devem ser assegurados o acesso à justiça, ou seja, todos 

devem ter intrinsecamente ligados à sua natureza a proteção do Estado, a fim de que possa, de 

fato, haver o acesso à justiça, como também, que a realidade de cada indivíduo seja um 

referencial dos julgamentos. Vê-se que desta relação nascem três pontos: o primeiro, em que o 

judiciário não afastará de sua apreciação nenhum elemento, ocasionando que todos os 

indivíduos tenham acesso a ele, não tendo nenhum óbice à tutela estatal; em um segundo 

momento, que denota o procedimentalismo, primando pela celeridade e eficiência tanto para a 

resolução do conflito quanto das medidas adotadas; e, em terceiro momento, 

complementarmente aos anteriores, toma como relevante a realidade fática do indivíduo, pois 

será apreciado o seu ambiente social, cultural, a fim de realizar um julgamento, de modo que tal 

apreciação seja justa tanto para o indivíduo quanto para a sociedade, a fim de concretizar o pleno 

acesso à justiça, intuindo medidas que tanto solucionam os conflitos sociais, quanto são 

equilibradas nas ações de análise da realidade do indivíduo. 

 

3. A PROBLEMÁTICA DA LIBERDADE NO ESTADO MODERNO 

 

 A partir de então já é possível colocar como ponto de discussão a questão da liberdade 

do indivíduo. O que seria, realmente, estar livre na sociedade moderna? A questão da liberdade 

vem a orientar-se pela adequação às normas que são prescritas no ordenamento: “Ora, K. vivia 
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em um Estado de Direito, e por todos os lados imperava a paz, todas as leis seguiam vigorando” 

(KAFKA, 2010, p. 17). Sendo-lhe vedada, inclusive, diante da acusação a possibilidade de 

defesa, e quando esta é exercida se mostra ineficaz diante da perfidiosidade estatal. Que 

liberdade seria esta, que limita o sujeito a normas exteriores que lhe é imposta? Esta liberdade 

é limitada pela própria organização e legitimada pelas próprias normas que são impostas à 

sociedade, tudo o que estiver fora dos modelos impostos sofre sanção. Assim como pode-se 

perceber com a esposa infiel do oficial de justiça, que trai seu marido com a permissão do referido 

com os funcionários de cargos mais elevados, a fim de que este continue com o seu emprego; 

da mesma forma com Titorelli, que habita em um pequeno quarto que lhe foi oferecido pelo 

tribunal8, sendo limitado à vontade deste. Conforme a seguir:   

- E a senhora não quer ser libertada! - gritou K. (…) 
- Não! - exclamou a mulher , e afastou K. com ambas as mãos. - Não, 
não, isso não! O que o senhor está pensando? Isso seria a minha 
condenação. Largue-o, por favor, largue-o de uma vez por todas. Ele 
apenas está cumprindo o mandado do juiz de instrução, levando-me até 
ele. 
(...) 
- Não se poderia abrir esta janela? - perguntou K. 
- Não – disse o pintor. - É apenas um vidro fixado na moldura, não se 
pode abri-la. (Ibidem, p. 77-181) 
 

 Ambos personagens desta obra tentam auxiliar K. em seu processo, elucidando-o, mas 

sua capacidade só refere-se quanto a quem os submete a este nível subumano de existência. 

Em nenhum momento pensam em se rebelar contra o tribunal ou almejam sair desta realidade, 

tanto o pintor quanto a mulher estão conformados com a vida que levam, preferindo estarem 

aprisionados nesta pseudo liberdade, em função de uma vida digna e livre. A possibilidade de 

liberdade nesta obra kafkiana possui três acepções, a saber: a absolvição real, a absolvição 

aparente e o retardamento. Como bem pode-se perceber o estágio da liberdade requer a 

absolvição, ou seja, antes de tudo o indivíduo é culpado e para se isentar de toda essa culpa 

deve abeberar-se nos meandros da realidade jurídica, como podemos ver a seguir com a 

explicação dos três tipos de liberdade segundo Titorelli: A primeira, a absolvição real 

 

é naturalmente a melhor, mas lamentavelmente não tenho a menor 
influência sobre essa espécie de solução. Na minha opinião, inclusive, 
não existe nenhuma pessoa que tenha alguma influência sobre a 

                                                 
8  Informação esta que se faz indispensável na obra kafkiana, pois esses dois personagens habitam 
em moradias fornecidas pelo tribunal que serve como sua morada, assim podemos ver a invasão do 
individual e pessoal no ambiente público. De acordo com Adorno, a metodologia explicativa de Kafka 
confirma-se “quando os obsoletos traços liberais da anarquia da produção mercantil, que ele tanto acentua, 
retornaram sob a forma da organização política da economia desregulada. E não foi apenas a profecia de 
Kafka que se confirmou. “Estado e Partido”: assim este bando de conspiradores com função de polícia se 
reúne em sótãos e mora em restaurantes, como Hitler e Goebbels no Kaiserhof” (1998, p. 256) 
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absolvição real. Nisso é provável que seja decisiva apenas a inocência 
do acusado. (Ibidem, p. 178) 
 

 Não há, deste modo, existências reais de pessoas que foram absolvidas por utilizarem-

se desta tipologia, mas há garantias legais. Surgem assim diapasões que já se apresentavam 

nas entrelinhas deste romance: a problemática da legalidade e da realidade, ou seja, uma lei que 

está posta mas não se efetiva9. 

Trata-se aqui de duas coisas bem diferentes, daquilo que está escrito na 
lei e daquilo que eu fiquei sabendo pessoalmente. (…) Na lei, ainda que 
eu não tenha lido, está escrito, de um lado, que o acusado será absolvido; 
por outro lado lá não está escrito que os juízes possam ser influenciados. 
(…) Não sei de nenhuma absolvição real, mas com certeza de muitas 
influências (KAFKA, 2010, p. 179) 
 

 Já a absolvição aparente e o retardamento não são possibilitadoras da liberdade plena, 

mas simplesmente meras adiantadoras da condenação, como também, são dependentes da 

arbitrariedade por parte do julgador, pois este deverá agir de acordo com um jogo de influências 

exteriores, sem que haja o devido comprometimento legal. A única distinção entre ambas 

destina-se à durabilidade da liberdade, uma vez que nenhum destes institutos visam a garantir a 

sua plenitude, sendo assim, o sujeito continua com sofrendo com a acusação, de acordo com as 

palavras do pintor do Tribunal:  

As duas podem ser alcançadas com a minha ajuda, naturalmente não 
sem esforço concentrado e temporário, enquanto o retardamento exige 
um esforço bem menor, mas duradouro (…) livre apenas aparentemente, 
ou, para me expressar melhor, temporariamente livre. Quer dizer, os 
juízes inferiores, aos quais pertencem meus conhecidos, não têm o direito 
de absolver definitivamente, esse direito é reservado apenas ao tribunal 
superior, que é totalmente inalcançável para o senhor, para mim e para 
todos nós. Isso quer dizer que, se o senhor é absolvido dessa maneira 
[absolvição aparente ou retardamento], no mesmo momento estará 
removido a ação, mas ela continuará pairando sobre o senhor. (Ibidem, 
p. 183 -184). 
 

 O tribunal superior é inalcançável e somente ele é permitido o caráter de pronunciamento 

do veredicto de absolvição real, ou seja, o modus operandi do processo jurídico é conditio sine 

qua non de perpetuação do modelo alienatório da administração pública. A vontade do particular 

                                                 
9  Em seu diálogo com o sacerdote na catedral há um aspecto de salutar importância que auxiliará 
no entendimento desta ambiguidade existente entre a realidade e a legalidade, no tocante em que 
discutem a respeito do que seria a verdade: “- Não – disse o sacerdote -, não é preciso considerar tudo 
verdadeiro, é preciso considerá-lo necessário. - opinião desoladora – disse K. - A mentira é transformada 
em ordem universal” (KAFKA, 2010, p. 253). Ou seja, pouco se importam os valores de verdade, mas, na 
verdade, se aquele juízo é necessário, agindo em conformidade dos interesses da ideologia dominante, 
tendo por interesse a legitimação de seu pensamento: “A verdade de que nada são além de negócio lhes 
serve de ideologia.  Esta deverá legitimar o lixo que produzem de propósito” (ADORNO, 2002, p. 8). 
Processo este decorrente da maturidade da sociedade moderna “um processo de positivação do direito: é 
direito o que é estabelecido enquanto tal, que vem acoplado a um processo de legalização e formalização” 
(OLIVEIRA, 1993, p. 17). 
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que pode impedir que a vontade do bem comum, aspecto este realizado pela classe dominante 

e quem a aliena, pois como vimos, a conformação por parte da sociedade gera mais alienação 

no modus vivendi na parcela crítica da população:  “Acima de tudo, o livre está subordinado ao 

preso. E eis que o homem de fato está livre, ele pode ir para onde quiser, apenas a entrada na 

lei lhe é proibida, e além disso apenas por uma única pessoa, o porteiro”. (Ibidem, p. 251). A 

burocracia da administração pública gera uma fusão do público com o privado, impedindo a 

busca pelo bem comum, como percebe-se na busca da defesa por parte de Joseph K.: 

A defesa nem sequer é permitida pela lei, mas apenas tolerada; e mesmo 
acerca disso, quer dizer se do trecho da lei atinente deve ser deduzida a 
tolerância, há controvérsias (…) O mais importante permanece sendo, 
apesar disso, as relações pessoais do advogado, e é nelas que reside o 
valor principal da defesa (Ibidem, p. 139-141) 
 

 Embora não lhe seja garantida no ordenamento jurídico a defesa, mas consentida por 

parte dos tribunais, conforme vemos a simples existência ou ausência da norma no 

organograma, não implica de imediato a sua eficácia ou ineficácia; tendo por fato, a importância 

das influências pessoais que influenciam na arbitragem por parte do tribunal, ou seja, a norma, 

ou a sua tolerância, só está garantida a quem se submete ao rigor dos administradores públicos, 

ou seja, quem está alienado à vontade do poder dominante. Criando, desta forma, uma estrutura 

homogênea de mundo em que os que não se adéquam são excluídos. “(...) K. opôs resistência: 

“Eu não vou mais precisar de muita força, vou usar todas as que tenho agora”, ele pensou. E ele 

se lembrou das moscas que rebentam suas perninhas ao tentarem escapar do mata-moscas” 

(Ibidem, p. 258). desta maneira, pode-se inferir que 

O deslocamento é moldado segundo o costume ideológico que glorifica 
a reprodução como ato de graça dos “empregadores” que dispõem sobre 
ela. Ele escreve um todo no qual aqueles que a sociedade aprisiona, e 
que a sustentam, tornam-se supérfluos. Mas o sórdido, em Kafka, não se 
esgota nisso. Ele é o criptograma da fase final e resplandecente do 
capitalismo, que Kafka exclui para determiná-la mais precisamente em 
sua negatividade. Kafka procura com a lupa os vestígios de sujeira 
deixados pelos dedos do poder na edição suntuosa do livro da vida. Pois 
nenhum mundo poderia ser mais homogêneo do que o mundo sufocante 
que ele comprime em totalidade por meio da angústia do pequeno-
burguês (ADORNO, 1998, p. 252) 

 
CONCLUSÃO 

  

 A sociedade moderna organiza-se de um modo tal, conforme analisado, que o acesso à 

justiça torna-se um ranço a ser sanado. Contudo, como é possível haver pleno acesso à justiça 

por parte da população, se esta encontra-se distanciada da sua própria condição de existência, 

alienada e sobrepujada pelo interesse de terceiros, que condicionam a miséria da população e a 

pobreza intelectual desta ao seu modus operandi, a fim de possibilitar a dominação sobre esta. 
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O acesso à justiça, desta forma, é alcançado quando é fornecido o acesso à população à 

educação de qualidade, ao bom atendimento médico-hospitalar, ao fornecimento de segurança, 

não estando, tão somente associado às instâncias do poder judiciário, mas que permeia também 

o executivo e o legislativo, abarcando, assim, o sistema, a sociedade como um todo, em que 

todos devem estar envolvidos e dispostos a tornar a sociedade um lugar mais justo. 
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CAPÍTULO XXXVI 
 

 

PESQUISA NACIONAL DE VITIMIZAÇÃO – UM RETRATO DA 

VITIMIZAÇÃO NO BRASIL 

 

Larissa Rosa1 

Renan Posella Mandarino2 

 

INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, a vítima é uma personagem que busca ter o seu 

protagonismo reconhecido. Em um passado recente, a vítima era marginalizada, pois 

os estudos criminais importavam-se apenas com a análise do crime e do criminoso. 

Essa dinâmica começou a se alterar a partir das atrocidades presenciadas na Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945). A partir deste acontecimento histórico, que trouxe a ideia 

de macrovitimização (CÂMARA, 2008, p. 65), o mundo despertou para a importância de 

se dedicar ao estudo da vítima como sujeito componente da estrutura do crime 

(PIEDADE JÚNIOR, 1993, p. 72). 

Apesar de ter o seu protagonismo reconhecido, é forçoso concluir que os 

estudos sobre o tema evoluíram profundamente no plano teórico, mas com poucas 

medidas efetivas para detectar e solucionar problemas relacionados especificamente 

com relação à perspectiva da vítima. 

Ana Sofia Schmidt de Oliveira (1999, p. 122-131) procura demonstrar que 

as referências à vítima no campo da política criminal estão relacionadas com a intenção 

de conceder maior importância para a vítima no sistema penal, mas destaca que as 

concepções de política criminal possuem duas vertentes principais sobre o tema. A 

primeira, denominada política de exclusão, encara que o reconhecimento de direitos das 

                                                 

1 Mestranda e bacharel em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) – Campus de Franca/Brasil. 
Pós-graduada em Direito Constitucional pela Universidade Anhanguera Uniderp. 

2 Mestrando e bacharel em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) – Campus de Franca/Brasil. 
Pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal pela Fundação Armando Alvares Penteado 
(FAAP). 



Pesquisa Nacional De Vitimização – Um Retrato Da Vitimização No Brasil 

513 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

vítimas é movimento antagônico aos direitos do acusado e que, por isso, estes deveriam 

ser restringidos. A segunda, com a qual concordamos, denominada política de inclusão, 

vislumbra a tendência pela questão da maior participação e reparação da vítima, 

questionando as finalidades da pena. 

Para tentar acompanhar a tendência internacional de valorização da vítima, 

o Brasil tem inserido em suas normas penais e processuais penais previsões que 

integrem a vítima à resolução do conflito e que possibilitem uma melhor reparação dos 

danos que foram suportados pela vítima em razão do delito. 

Com a finalidade de aprofundar os estudos acerca da questão vitimológica 

no Brasil, foi realizada a Pesquisa Nacional de Vitimização, primeira pesquisa nacional 

sobre a matéria neste país. O estudo foi realizado pelo Datafolha e acompanhado pelo 

Centro de Estudos da Criminalidade e Segurança Pública (Crisp) da Universidade 

Federal de Minas Gerais, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD). Os resultados da pesquisa foram divulgados pela Secretaria Nacional da 

Segurança Pública do Ministério da Justiça (Senasp/MJ) em dezembro de 2013. 

Foram aproximadamente 78 mil entrevistados em 346 municípios do país, 

no período de junho de 2010 a maio de 2011 e junho de 2012 a outubro de 2012. A 

amostra é representativa do universo da população adulta (com idade igual ou superior 

a 16 anos) dos municípios com mais de 15 mil habitantes na área urbana. Foram 

contemplados no estudo diversos crimes ou ofensas. 

Essa pesquisa é inovadora, pois busca descobrir, através do método 

empírico, algumas das expectativas das vítimas com relação à atuação Estatal no 

campo penal. Serve também para tentar indicar quais medidas geram sua satisfação. 

Desta forma, a análise desta pesquisa é muito relevante para o progresso da temática 

de estudos vitimológicos no Brasil, pois os dados podem ser interpretados para uma 

melhor compreensão de alguns fenômenos criminais. 

A proposta deste trabalho é, portanto, formular algumas considerações 

sobre os dados colhidos na Pesquisa Nacional de Vitimização e objetiva analisar quais 

medidas podem ser implementadas no contexto brasileiro, para solucionar os problemas 

levantados, principalmente com relação aquilo que diz respeito à satisfação dos 

interesses das vítimas. 

Para tanto, inicialmente, serão estudadas as perspectivas históricas e 

teóricas com relação ao avanço do estudo da vítima no âmbito penal. Após, serão 

analisadas as principais conclusões que podemos chegar com a análise dos dados 

disponibilizados pela Pesquisa Nacional de Vitimização. Pretende-se realizar uma 
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reflexão a respeito das possíveis propostas que podem ser implementadas para melhor 

atender aos anseios da vítima, com a intenção de contribuir para a evolução dos estudos 

desta temática. 

 

1 Vitimização 

 

O processo de vitimização pode ter de natureza bastante complexa. Heitor 

Piedade Júnior (1993, p. 107) define vitimização, ou vitimação, ou processo vitimizatório 

como expressões sinônimas que representam: 

“a ação ou efeito de alguém (indivíduo ou grupo) se autovitimar 
ou vitimizar outrem (indivíduo ou grupo). É o processo mediante 
o qual alguém (indivíduo ou grupo) vem a ser vítima de sua 
própria conduta ou da conduta de terceiro (indivíduo ou grupo), 
ou de fato da natureza. No processo de vitimização, salvo no 
caso de autovitimização quando ocorre a autolesão, 
necessariamente, encontra-se a clássica dupla vitimal, ou seja, 
de um lado, o vitimizador (agente) e de outro a vítima (paciente).” 

 

Esse conceito proposto traz importante modificação no pensamento a respeito 

da vítima, já que, em um passado recente, os estudos estavam unicamente direcionados 

para o criminoso e o crime, sem considerar a vítima na equação e, agora, a vítima é 

considerada fator importante para a análise do fenômeno criminal. 

Dentro de um enfoque vitimilógico amplo, é possível dizer que o fato criminoso 

desencadeia um processo complexo de várias vitimizações. A doutrina divide o tema da 

seguinte forma: vitimização primária, vitimização secundária e vitimização terciária. 

A vitimização primária representa as consequências diretas do crime que são 

suportadas pela vítima. Essa forma de vitimização pode causar danos materiais, físicos 

e psicológicos, a depender da natureza da infração perpetrada e da personalidade da 

vítima. (OLIVEIRA, 1999, p. 111) 

Sem dúvida é a forma de vitimização mais estudada e a que possui 

consequências mais rastreáveis, ou seja, é possível avaliar os danos a partir da conduta 

criminosa e das consequências suportadas pela vítima. 

A vitimização secundária é aquela causada pelas instâncias formais de controle 

social. Poderá ocorrer porque os profissionais envolvidos atuam sem levar em 

consideração o sofrimento, as expectativas e as necessidades da vítima. Essa forma de 
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vitimização faz com que a vítima se sinta desrespeitada, frustrada e excluída do 

processo de resolução do delito (OLIVEIRA, 1999, p. 112). 

Marisa Helena D’Arbo Alves de Freitas (2001, p. 159) explica que esta 

vitimização secundária: 

“[...] com certa frequência, resulta mais negativa que a primária, 
causa um incremento no dano causado pelo delito, ampliando a 
sua dimensão psicológica ou patrimonial. No contato com a 
administração da Justiça ou da Polícia, as vítimas 
experimentam, muitas vezes, o sentimento de estar perdendo o 
seu tempo ou mal gastando o seu dinheiro; outras sofrem 
incompreensões derivadas da excessiva burocratização do 
sistema ou, simplesmente, são ignoradas. Em alguns casos e 
com relação a determinados delitos, as vítimas são tratadas 
como acusados e sofrem a falta de tato ou a incredulidade de 
determinados profissionais.” 

 

A vitimização secundária traz uma forma de sofrimento para a vítima que até 

pouco tempo foi ignorada; as instituições que teriam a função de resolver e encerrar o 

conflito penal acabam por agravá-lo com a sua atuação descuidada e morosa. 

Infelizmente, trata-se de uma vitimização muito comum no contexto brasileiro, diante de 

órgãos e entidades que estão constantemente despreparados e sobrecarregados. 

A vitimização terciária, por sua vez, é aquela resultante do desamparo de 

assistência pública e social. Especialmente no caso de alguns delitos estigmatizadores, 

a vítima suporta, além das sequelas diretas do delito, um abandono por parte do Estado 

e do seu grupo social (OLIVEIRA, 1999, p. 114). 

Esta forma de vitimização passa a ter importância quando se adota a noção de 

que as consequências do delito respingam em outras esferas que não a jurídica. O 

Estado, através de formas de assistências efetivas, teria papel marcante para 

possibilitar que aquela situação traumática seja superada pela vítima. O grupo social 

também tem papel decisivo, podendo ser positivo, se auxiliar a vítima e a sua família, 

ou negativo, se atuar como mola propulsora de permanentes comportamentos 

preconceituosos e estigmatizadores perante a vítima de crime. 

O conceito de vitimização está interligado com a definição daquilo que se 

entende por vítima. Concordamos com a reflexão de Euller Xavier Cordeiro (2014, p. 

29) de que, para que uma pessoa se sinta vítima, não se faz necessário existir uma 

previsão legal do tipo penal ideal de vítima. Todavia, para os objetivos deste trabalho, 

ficará limitado o conceito de vítima a partir do recorte realizado pela própria Pesquisa 

Nacional de Vitimização, já que a amostra é representativa do universo da população 
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adulta (considerados como aqueles com idade igual ou superior a 16 anos) dos 

municípios com mais de 15 mil habitantes na área urbana. 

 

2 A Pesquisa Nacional de Vitimização 

 

A Pesquisa Nacional de Vitimização feita no Brasil foi realizada pelo 

Datafolha e acompanhada pelo Centro de Estudos da Criminalidade e Segurança 

Pública (Crisp) da Universidade Federal de Minas Gerais, e o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Os resultados da pesquisa foram divulgados 

pela Secretaria Nacional da Segurança Pública do Ministério da Justiça (Senasp/MJ) 

em dezembro de 2013. 

Teve como objetivo delinear os números da vitimização por crime no Brasil, 

com ênfase para o ano anterior à pesquisa. Além de tentar desvendar e mensurar a 

diferença existente entre os registros oficiais e o que ocorre na realidade, a pesquisa 

procurou apresentar, em linhas gerais: 1) o perfil das vítimas; 2) as vitimizações 

cometidas pelas organizações policiais; 3) o grau de confiança que é depositado pela 

população nestas instituições; 4) o medo que as vítimas possuem do crime e da 

violência; 5) as medidas/alterações de comportamento apresentadas como forma de 

evitar a vitimização por crime. 

 

2.1 Considerações iniciais 

 

Durante a pesquisa, foram entrevistados, através de questionário pré-

definido, aproximadamente 78 mil pessoas em 346 municípios. O campo de pesquisa 

foi realizado da seguinte forma: a primeira onda de entrevistas foi realizada entre junho 

de 2010 e maio de 2011 e representou 86% do total de entrevistas; a segunda onda foi 

realizada entre junho e outubro de 2012, representando os 14% restantes. 

Foram contemplados no estudo diversos crimes ou ofensas: furto e roubo 

de automóveis, furto e roubo de motocicletas, furto e roubo de objetos ou bens, 

sequestro, fraudes, acidentes de trânsito, agressões, ofensas sexuais e discriminação. 

A pesquisa procurou determinar as ofensas e crimes em dois marcos 

temporais distintos; primeiramente sobre as vítimas de algum tipo de violência durante 

a vida; depois, sobre as vítimas de algum tipo de violência nos últimos 12 meses. 
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A tabulação dos dados procurou, basicamente, trazer os contrastes por 

unidades da federação, capitais, variáveis socioecoômicas, demográficas e 

comportamentais. 

A partir destas informações iniciais, é possível perceber que a pesquisa é 

bem ampla. De tal forma que é forçoso admitir que a análise e as conclusões 

apresentadas neste trabalho, inevitavelmente, recairão apenas sobre alguns pontos da 

pesquisa. 

 

2.2 As taxas de vitimização 

 

Este item da Pesquisa Nacional de Vitimização priorizou os dados 

decorrentes da vitimização primária, ou seja, apontou os principais indicadores que têm 

relação direta com o delito (porcentagem de cada crime, local do crime e perfil do 

agressor). 

Levando-se em consideração o total das amostras, 32,6% dos brasileiros 

dizem ter sofrido ao longo da vida algum dos 12 tipos de crimes ou ofensas 

contemplados na Pesquisa Nacional de Vitimização, enquanto que 21% afirmam que o 

fato ocorreu pelo menos uma vez no período dos 12 meses anteriores à realização da 

pesquisa. 

Sobre os crimes incluídos na pesquisa, considerando o total de amostras, 

os entrevistados afirmaram terem sido vítimas nos últimos 12 meses dos seguintes 

delitos: agressão (14,3%), discriminação (10,7%), furto (11,2%), fraude (9,2%), acidente 

de trânsito (4,2%), roubo (4,2%), ofensa sexual (0,8%), sequestro relâmpago (0,1%). 

Aqui o destaque fica por conta do alto índice de ocorrência do delito de 

discriminação, que se mostrou superior a todos os delitos analisados pela pesquisa, 

com exceção da agressão. 

Partindo para a análise do local em que ocorreu o delito, percebeu-se que a 

vitimização tem ocorrido massivamente em ambientes domésticos e familiares ou, pelo 

menos próximos à residência da vítima: dentro da residência do entrevistado (38,3%), 

em local próximo da rua em que mora (33,3%), andando na rua (21,6%), no local de 

trabalho (18,7%), em locais públicos internos, como banco e escolas (18,1%), em seu 

bairro (14,9%), no centro da cidade ou outro bairro (14,2%), na garagem (11%), locais 

públicos externos, como parques e praças (8,8%), casa de terceiros (7,8%), em 

estacionamentos de shoppings ou supermercados (7,2%), em meios de transporte 
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(4,3%), em estacionamentos privados, como do trabalho ou do condomínio em que 

reside (3,6%), em outra cidade (3,3%), na rua do trabalho (2,6%), viajando (0,2%). 

De forma complementar aos dados do local em que ocorreu o delito, a 

pesquisa também retratou qual o perfil dos agressores: desconhecido (36,7%), 

conhecido de vista (16,3%), colega de trabalho (10,9%), vizinho (10,4%), amigo (9,2%), 

marido/esposa (4,3%), ex-marido/ex-esposa (3,7%), chefe (3,8%), irmão (2,5%), policial 

(2%), cunhado (1,8%), pai/mãe (2,2%), filhos (1,5%), ex-namorado (1,2%), professor 

(0,6%). 

 

2.3 Notificação e satisfação com a polícia 

 

Esta parte da Pesquisa Nacional de Vitimização procurou avaliar a 

notificação oficial dos 12 tipos de delitos contemplados pela pesquisa. A conclusão foi 

de uma subnotificação média para a vitimização anual no Brasil, considerando que 

apenas 19,9% das vítimas relataram ter notificado a polícia das ofensas sofridas no 

período de 12 meses que antecedem a coleta de dados. 

A vítima exerce, portanto, um papel importante no incremento daquilo que 

se chama cifra oculta que, de maneira simples, representa a criminalidade não 

registrada pelas instâncias formais de controle. É possível dizer, inclusive, que a vítima 

é uma instância de controle, logo tem papel fundamental para o estudo de qualquer 

sistema de justiça (CÂMARA, 2008, p. 89-90; MANZANERA, 2010, p. 378-383). 

Aqueles que registraram a ocorrência na polícia, explicaram a motivação da 

notificação: tentativa de recuperar o bem (29,3%); por acreditar ser um direito (23,7%); 

apenas para registrar a ocorrência (22,8%); por desejo de ver o culpado punido (20,1%); 

para impedir que aconteça novamente (19,5%); para se proteger ou por se sentir 

ameaçado/intimidado (19,5%); por necessitar do boletim para solicitar a emissão de 

novos documentos (13,3%); por precisar do boletim de ocorrência para acionar o seguro 

(9,5%); em razão de não ter conseguido resolver o problema por meios próprios (7%); 

por ter sido bem atendido pela polícia em situação anterior (1,4%); por conhecer alguém 

que acredita ser influente na polícia (1,3%). 

Neste item saltam aos olhos as motivações por razões puramente 

burocráticas, que não tem relação com a pretendida função de prevenção e repreensão 

do sistema penal. 
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Dentre estas vítimas que prestaram queixa de pelo menos uma das ofensas 

que sofreram 54,6% se dizem satisfeitas com a atuação da polícia. Entre as vítimas que 

avaliaram positivamente a atuação da polícia, os motivos mais frequentes para embasar 

tal opinião são subjetivos, como: cordialidade e gentileza (23,2%) e a atenção/ “boa 

vontade” dos polícias no atendimento da ocorrência (24,2%). 

Interessante o dado que revela que apenas 2,5% das vítimas se declararam 

bem informadas pela polícia. Este é um feixe da pesquisa que deve ser explorado, pois 

a vítima, invariavelmente é excluída do procedimento de resolução do seu próprio 

conflito. 

A legislação brasileira, notadamente a partir da Constituição Federal de 

1988 e da Lei dos Juizados Especiais de 1995, tem trazido institutos que permitem a 

participação da vítima, como, por exemplo, através da conciliação e da transação; no 

entanto, a realidade brasileira permanece essencialmente punitiva. Desta forma, a 

aplicação destes instrumentos encontra barreiras, já que a finalidade parece ser sempre 

a punição do acusado e não a reparação e satisfação das necessidades da vítima, o 

que prejudica a real participação da vítima na solução do conflito penal. 

Dentre as vítimas que avaliaram negativamente a atuação da polícia, os 

motivos mais frequentes para justificar a insatisfação foram: falta de atenção dos 

policiais (25,4%); não recuperação do bem (11,7%); lentidão/ineficiência para resolver 

o caso (10,8%); polícia não ter encontrado o culpado (9,7%); lentidão/ineficiência 

durante o atendimento (8,2%); não ter sido informado no decorrer do procedimento 

(5,1%). 

Neste item, é possível verificar uma análise mais completa do fenômeno da 

vitimização, pois encontramos dados que se correlacionam com a vitimização primária, 

gerada a partir das consequências diretas do crime, e com a vítimização secundária, 

representada principalmente pela análise da atuação da polícia e a sua relação com a 

vítima dos crimes. 

Guilherme Costa Câmara (2008, p. 91) faz uma reflexão interessante 

interligando a vitimização secundária com as cifras ocultas; para ele, a vítima faz um 

cálculo de custo-benefício, ponderando se a delação de um crime possibilitará colher 

benefícios advindos deste ato, benefícios estes que justifiquem e compensem os 

esforços e eventuais custos ligados à denunciação. 

 

2.4 Sensação de segurança e percepção de criminalidade 
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A pesquisa analisou o sentimento de segurança dos entrevistados sob 

diferentes circunstâncias. 

Em relação ao bairro em que residem, 48,3% afirmaram se sentir muito 

seguros em andar pelas ruas de dia; já durante a noite esse percentual cai para 22,5%. 

Foram investigadas quais atividades o entrevistado teme que ocorram com 

ele na vizinhança e os principais dados foram os seguintes: bala perdida (52%); estar 

no meio de um tiroteio (50,7%); ser assaltado (43,9%); ser vítima de agressão física 

(43,5%); ser confundido com bandido pela polícia (34,3%); ser vítima de extorsão por 

parte da polícia (33,2%); medo de ser vítima de sequestro (29%); serem confundidos 

com bandido por agentes de seguranças particulares (28,8%); medo de agressão sexual 

(26,2%); ter o carro ou moto roubado em um assalto (25,4%); ser vítima de agressão 

por parte de companheiro ou ex-companheiro (7,6%). 

Em relação ao local de trabalho, durante o dia, 23,4% se sentem muito 

seguros; de noite, apenas 11,9%. Em relação a ruas de outros bairros, durante o dia, 

51,6% dos entrevistados sentem-se seguros, sendo que 17,7% se sentem muito 

seguros; durante a noite, a insegurança prevalece (67,2% - dentre os quais 45,4% se 

sentem muito inseguros). Ao andar nas ruas da cidade em geral, 53,5% se sentem 

seguros e 45,7% inseguros. 

No que diz respeito à percepção da criminalidade na cidade, 9,9% dos 

entrevistados afirmaram que a mesma diminuiu nos últimos 12 meses. De outro lado, 

60,3% indicaram que criminalidade aumentou na sua cidade no mesmo período. 

Especificamente sobre a percepção da criminalidade na vizinhança, 16,6% dos 

entrevistados apontaram que houve diminuição nos últimos 12 meses; enquanto que 

27,1% dos entrevistados afirmaram que a criminalidade aumentou na sua vizinhança no 

mesmo período. 

 

2.5 Percepção do risco de vitimização 

 

Este quesito da pesquisa se dividiu em duas baterias distintas de respostas 

possíveis: se a pessoa tem muito medo ou se acredita que pode ser vítima de um 

determinado delito no ano seguinte ao da entrevista. 
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Alguns dados apontados são impressionantes. Por exemplo, 49,6% dos 

entrevistados têm muito medo de morrer assassinado e 29,3% acreditam que podem 

ser vítima do mesmo delito; 46,4% têm muito medo de ter objetos pessoais e de valor 

tomados a força por outras pessoas em um roubo ou assalto e 37,8% acham que podem 

ser vítima deste delito; 45,1% temem ter sua residência invadida ou arrombada e 35,4% 

acreditam ser potencial vítima para este delito; 40,1% têm muito medo de ser vítima de 

uma fraude e perder quantia significativa de dinheiro, enquanto que 29,3% entendem 

que podem ser vítima desta forma de delito; 37,8% tem medo de ser vítima de agressão 

sexual e 23,8% acreditam que podem vir a ser vítima deste tipo de delito; muitas 

pessoas relataram ter muito medo de ser vítima de violência por parte da Polícia Militar 

(34,3%), aquela que executa o policiamento fardado e ostensivo nas ruas  e por parte 

da Polícia Civil (32,6%), aquela que atua investigando crimes e registra ocorrências nas 

delegacias, e 27,3% e 26,3% acreditam que podem ser vítimas da Polícia Militar e da 

Polícia Civil, respectivamente. 

Este item demonstra que as Polícias, que deveriam atuar para impedir ou 

remediar as vitimizações cometidas contra os cidadãos e garantir uma sensação de 

segurança maior, têm assumido uma postura de vitimizadores, e não no sentido de 

vitimização secundária ou terciária, mas primária, o que é muito mais grave se 

considerarmos que o Estado, que é o responsável por socorrer a vítima no campo penal, 

tem sido um vitimizador. 

 

Considerações finais 

 

A principal conclusão apontada pelos órgãos responsáveis pela pesquisa foi 

a de que há uma taxa muito alta de subnotificação. Realmente, os dados da pesquisa 

apontaram diversas vezes no sentido de que vítimas não sentem que os benefícios 

advindos da denunciação de um delito serão superiores aos custos (financeiros, 

emocionais, de tempo etc) resultantes da delação. Pelo contrário, é de se considerar o 

fato de a pesquisa demonstrou que as vítimas procuram o sistema oficial principalmente 

para ver seus problemas burocráticos resolvidos e o seu bem restituído. Ao que parece 

a relação de custo-benefício entre a denunciação do delito e os benefícios desta ação 

no campo criminal propriamente dito não está compensando, o que traz um incremento 

da cifra oculta e, consequentemente, um desprestígio do sistema. 
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Além desta conclusão que compartilhamos com os órgãos responsáveis 

pela pesquisa, podemos chegar a outras conclusões complementares a partir dos dados 

revelados pela pesquisa e das considerações feitas ao longo deste trabalho: 

1- A pesquisa demonstra uma preocupação excessiva somente com os 

efeitos diretos suportados pela vítima do crime; responder a questionamentos de como, 

onde e de qual forma foram causados os danos é importante para analisar o processo 

de vitimização, mas entendemos que as consequências do crime não respingam apenas 

no âmbito jurídico; para que a vitimização (encarada de forma global) seja eficazmente 

combatida, é necessário evoluir no suporte interdisciplinar, a fim de que equipes 

multidisciplinares possam amparar a vítima, diminuindo também as consequências das 

vitimizações secundária e terciária. 

2- Em diversos momentos a pesquisa ressaltou que a vitimização tem 

ocorrido massivamente em ambientes domésticos e familiares ou, pelo menos próximos 

à residência da vítima, o que nos permite concluir que políticas públicas municipalizadas 

devem ser estimuladas, tanto para solucionar de forma mais correta os problemas de 

regiões específicas, mas também para fortalecer os laços comunitários e familiares 

entre os cidadãos. 

3- Novas formas de participação da vítima no processo de resolução dos 

conflitos penais seriam importantes, principalmente aquelas pautadas no consenso, 

como é o caso, por exemplo, da mediação penal, que possibilita a composição vítima-

acusado, pois entendemos que as resoluções consensuais são uma forma de evolução 

no tratamento das questões criminais, notadamente por permitir que o processo penal 

seja permeado por um protagonismo da vítima, garantindo a reparação do seu dano. 

4- Da mesma forma, programas de apoio à vítima de crime devem ser 

estimulados, como é o caso dos Centros de Referência e Apoio à Vítima (CRAVI), 

instituídos no Estado de São Paulo a partir de 1998. 

5- Por fim, a vitimização secundária praticada pelo Estado, decorrente 

principalmente da falta de preparo, de estrutura e de pessoal, é fato grave que deve ser 

solucionado rapidamente. No entanto, vemos mais urgência quanto à vitimização 

primária cometida pelas Polícias Civil e Militar, fato detectado pela Pesquisa Nacional 

em diversas oportunidades. Acreditamos que uma sociedade que se diz democrática 

não pode conviver com uma situação destas em que a própria Polícia e outras entidades 

estatais causem danos materiais, físicos e psicológicos diretamente aos cidadãos que 

deveria proteger e tutelar. Cursos de reciclagem e melhor formação dos profissionais 

que ingressam na carreira podem ser um primeiro passo, mas a solução definitiva para 
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este problema parece esbarrar na problemática da deteriorização da capacidade 

dissuasória e preventiva do sistema penal. 

O presente trabalho não teve a intenção de analisar exaustivamente a 

Pesquisa Nacional de Vitimização, mas teve como objetivo ressaltar alguns dados que 

trazem novos questionamentos e novas propostas no âmbito do estudo da vitimização. 

Esperamos ter contribuído para instigar novos trabalhos sobre a temática. 
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CAPÍTULO XXXVII 
 

 

OS VEREDICTOS IMOTIVADOS DO TRIBUNAL DO JÚRI FRENTE À GARANTIA 

DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS E ÀS EXIGÊNCIAS DO PROCESSO 

JUSTO 

 

Marcella Alves Mascarenhas Nardelli1 

 

NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 

A utilização de critérios racionais nas decisões judiciais, através de uma fiel valoração 

das provas e de uma motivação lógica e coerente é pressuposto de uma decisão justa. O livre 

convencimento motivado ou persuasão racional, como sistema de avaliação probatória,  tem 

como objetivo fundamental garantir essa justiça da decisão, proporcionando a todos um 

controle sobre o ato decisório através de uma análise criteriosa da fundamentação.  

 A despeito da importância da motivação para garantir um processo justo, ainda se faz 

presente em muitos Estados o júri popular que julga segundo sua íntima convicção, sem 

motivar as decisões. É fato notório que o papel desempenhado pelo júri é de grande 

relevância e envolve importância histórica, simbólica e política, o que não se questiona. O que 

deve ser levado em consideração é se, em um Estado Democrático de Direito, que possui 

como um dos pilares a dignidade da pessoa humana e organiza seu sistema processual de 

acordo com as garantias fundamentais do processo, pode subsistir de forma inquestionável 

tal sistema que não permite uma avaliação criteriosa da racionalidade de suas decisões. 

 

1. A Garantia da Motivação das Decisões Judiciais à luz do Processo Justo 

 

Da noção de processo justo emana o dever de motivação das decisões judiciais, 

embora tal exigência não se mostre expressa nos textos das Convenções Europeia e 

Americana de Direitos Humanos.  

Conforme Serge Guinchard2, a motivação é indispensável à qualidade da justiça, 

                                                 
1 Doutoranda em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora 
Assistente de Direito Processual Penal da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
2 GUINCHARD, Serge. et. al. Droit Processuel – Droits Fondamentaux du Procès. 7ª ed. Paris: Dalloz, 
2013, p. 1.068-1.069.  
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constituindo-se em uma muralha contra a arbitrariedade, além de forçar o juiz a tomar 

consciência de sua opinião, de seu alcance. Ainda segundo o autor, ela fornece ao litigante 

uma justificação da decisão e tem o condão de proporcionar uma análise científica da 

jurisprudência, além de permitir ao tribunal superior a realização de seu controle.  

Como aponta Barbosa Moreira3, foi a partir da segunda metade do século XVIII que se 

começou a generalizar, nas legislações ocidentais, a exigência feita aos juízes de declarar, 

em seus pronunciamentos decisórios, as razões em que se baseavam. No entanto, conforme 

o autor, a história registra precedentes mais antigos de decisões que precisavam ou 

costumavam ser motivadas.  

No século XIX, a motivação das decisões judiciais passou a ser traço comum a quase 

todas as codificações processuais, tendo-lhe sido ainda atribuída dignidade constitucional em 

diversos países, o que não teria apenas o caráter de lhe proteger contra o legislador ordinário, 

mas conceder-lhe adequada valoração, tanto em sentido político quanto jurídico, por seu 

enquadramento em um sistema articulado de garantias fundamentais.4 

A motivação tem relevância como garantia de efetividade dos direitos fundamentais 

que, segundo Gomes Filho, devem determinar a direção das decisões jurisdicionais. Assim, 

a motivação serve, por um lado, para verificar - através do acompanhamento do raciocínio 

desenvolvido pelo juiz para chegar a um provimento restritivo daqueles direitos - se foram 

efetivamente obedecidas as regras do devido processo; por outro, será igualmente por 

intermédio da fundamentação que será viável constatar se a decisão aplicou validamente as 

normas que permitiam a restrição e se foi apreciado, de maneira correta, o contexto fático que 

a autorizava.5  

Nesse contexto, Ferrajoli6 atribui à motivação a qualidade de garantia de segundo grau 

ou garantia das garantias, pois representa um instrumento de controle sobre a efetividade das 

demais garantias processuais. Desta forma, através da decisão motivada, é possível verificar 

se o juiz decidiu com imparcialidade, se foi garantida a ampla defesa, se o contraditório foi 

rigorosamente observado, principalmente enquanto direito de influência, além da paridade de 

armas. Essas duas últimas importantes garantias impõem que as partes sejam capazes de, 

em igualdade de condições, influir eficazmente na formação do convencimento do juiz. 

                                                 
3 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A Motivação das Decisões Judiciais como Garantia Inerente ao 
Estado de Direito. In: Temas de Direito Processual: segunda série. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 
83. 
4 Idem, p. 84. 
5 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. A garantia da motivação das decisões judiciais na Constituição 
de 1988. In: Processo Penal e Democracia: estudos em homenagem aos 20 anos da Constituição da 
República de 1988. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009. p. 61-62. 
6 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal. 2ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 567. 
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Segundo Trocker,7 o juiz não age em causa própria, e a sua decisão é um ato que nasce do 

diálogo entre as partes e com as partes, que são seus destinatários.  

 

2. Os Veredictos Imotivados do Tribunal do Júri frente à Garantia da Motivação das Decisões 

 

Na história do constitucionalismo democrático, a instituição do júri é associada aos 

princípios básicos do Estado liberal. Por meio dela manifesta-se a soberania popular através 

de sua participação na administração da justiça, especificamente no exercício da jurisdição. 

O cidadão exerce, através do júri, a função jurisdicional sem intermediários. Satisfaz-se, 

assim, a concepção de que o Estado democrático se caracteriza pela participação do cidadão 

nos assuntos públicos da forma mais plena possível.8  

Conforme aponta Taruffo9, a instituição do júri desempenha uma série de funções 

relevantes, sendo a mais importante delas a de natureza simbólico-ritual. O aspecto simbólico 

se liga ao mito do júri como instituição pela qual o povo administra diretamente a justiça 

aplicando seus próprios critérios de valoração, evitando um poder formalista e opressivo do 

Estado. O júri seria, assim, um escudo das liberdades e garantidor da democracia, permitindo 

a participação direta do povo na administração da justiça. Por outro lado, o aspecto ritual 

concerne aos elementos em sentido lato teatrais que caracterizam seu desenvolvimento em 

plenário. Como observa o autor, essa representação possui um duplo aspecto: mostrar a 

todos que a justiça é administrada de modo livre e público, e com isso legitimar o sistema de 

administração da justiça, bem como as decisões por ele produzidas, no âmbito do contexto 

social. 

A Constituição Federal de 1988, paralelamente à exigência de motivação das decisões 

judiciais, em seu artigo 5º, XXXVIII reconhece a instituição do júri, com a organização que lhe 

der a lei, sendo assegurada a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, 

além das garantias mínimas da plenitude de defesa, soberania dos veredictos e sigilo das 

votações. 

 Segundo a organização dada pelo Código de Processo Penal, aos jurados cabe decidir 

segundo sua íntima convicção, respondendo de forma sigilosa positiva ou negativamente aos 

quesitos formulados pelo juiz presidente. 

 A problemática em torno da falta de motivação das decisões do tribunal do Júri já foi 

apontada por Leonardo Greco. O Professor observa que a doutrina e a jurisprudência 

                                                 
7 TROCKER, Nicoló. apud. GOMES FILHO, Antônio Magalhães. op. cit., p. 60. 
8 RODRÍGUEZ, Enrique Vélez. La Motivación y Racionalidad del Veredicto en el Derecho Español y en 
el Derecho Norteamericano. San Sebastián: Instituto Vasco de Derecho Procesal, 2007, p. IX. 
9 TARUFFO, Michele. Uma simples verdade. O juiz e a construção dos fatos. Trad. Vitor de Paula 
Ramos. São Paulo: Marcial Pons, 2012, p. 213-214. 
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humanitárias ainda não justificaram satisfatoriamente, à luz dos valores protegidos pela 

garantia da fundamentação, a sua ausência nas decisões dos tribunais do Júri. A própria Corte 

Europeia admitia que, nesse caso, a garantia estaria satisfeita pelo modo como o júri funciona 

(the way of that jury trials operate), o que, segundo Greco, explica muito pouco10.  

 

2.1. A Corte Europeia de Direitos Humanos e o Caso Taxquet v. Bélgica 

 

No final de 2010, a Corte Europeia de Direitos Humanos foi invocada a se manifestar 

no caso Taxquet v. Bélgica acerca de suposta violação do artigo 6º, parágrafo 1º da 

Convenção Europeia de Direitos Humanos (right to a fair trial), consistente na ausência de 

razões apresentadas em um julgamento por jurados. Segundo o queixoso, a falta de 

motivação levou à impossibilidade de compreender os fundamentos que ensejaram a sua 

condenação.  

Diante disso, o até então usual repouso dogmático acerca da matéria teve que dar 

lugar a um delicado enfrentamento da questão pela Corte, que concluiu pela existência de 

violação ao processo justo no caso. 

Para fundamentar a decisão no caso Taxquet v. Bélgica, a Corte Europeia em sua 

composição plena realizou uma análise comparada11 dos sistemas de Júri adotados pelos 

Estados-Membros, verificando que as variações entre eles refletem particularidades culturais 

e históricas. Os Estados membros gozam de liberdade considerável para estabelecer seus 

sistemas judiciais, desde que estejam de acordo com as exigências do artigo 6º da Convenção 

Europeia. A tarefa da Corte consiste em analisar se o método adotado a este fim levou um 

dado caso concreto a resultados compatíveis com os anseios da Convenção. Basicamente, 

deve-se avaliar se o procedimento considerado em sua totalidade foi justo. 

 A Corte lembrou dois julgamentos anteriores (R. v. Bélgica e Papon v. França) em que, 

apesar de não terem sido fornecidas razões para as decisões do júri, o juiz-presidente 

elaborou um preciso questionário dos fatos de modo a criar um roteiro para que o júri 

chegasse a uma decisão considerando todos os fatos relevantes. Isso permitiu também ao 

acusado compreender o veredicto acompanhando o raciocínio dos jurados e compensou 

suficientemente a falta de motivação. Além do mais, as partes puderam desafiar os quesitos 

propostos e sugerir outros. 12 

O que segue da análise feita é que a Convenção não exige que os jurados 

                                                 
10 GRECO, Leonardo. Garantias Fundamentais do Processo: O Processo Justo. in Estudos de Direito 
Processual. Campos dos Goytacazes: Faculdade de Direito de Campos, 2005, págs.225/286. 
11 Disponível em: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-101739. Acesso em 
25/11/2013., p. 15-17. 
12 Idem, p. 24. 
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fundamentem as decisões. No entanto, para que as exigências do processo justo sejam 

satisfeitas, o acusado e também o público devem ser aptos a entender o veredicto dado, 

sendo esta uma garantia vital contra arbitrariedades. 13 

As decisões motivadas servem, conforme a Corte, para o propósito de demonstrar às 

partes que elas foram ouvidas e contribuem para uma maior aceitação da decisão. Por outro 

lado, elas obrigam os juízes a basear suas razões em argumentos objetivos e preservam os 

direitos de defesa. Como no caso de tribunais do júri, não há, em regra, obrigação de 

motivação, deve-se analisar se as garantias do artigo 6º da Convenção Europeia podem ser 

acomodadas de outra forma, de modo a evitar qualquer risco de arbitrariedades e para permitir 

que o acusado entenda as razões para sua condenação.14 

Essas garantias podem incluir, por exemplo, instruções ou orientações para os jurados 

dadas pelo juiz-presidente das questões legais envolvidas na prova colhida e, também, 

inequívocas questões postas aos jurados aptas a formar uma estrutura sobre a qual o 

veredicto se baseará, compensando suficientemente a falta de razões para as respostas dos 

jurados. Finalmente, deve-se respeitar as vias recursais abertas ao acusado.15 

Como se pode observar, a Corte Europeia optou por não desafiar diretamente a 

instituição do júri, considerando que esta não representa, em si, uma violação à garantia do 

processo justo. No entanto é imperioso verificar se, de acordo com a organização dada à 

instituição do júri pelos Estados membros em âmbito interno pode-se violar o artigo 6º da 

CEDH. A falta de razões para o veredicto, em si, não viola a Convenção. No entanto, devem 

ser satisfeitas algumas garantias mínimas que sirvam ao mesmo propósito e desempenhem 

a mesma ou similar função que a garantia da motivação. 

A partir da interpretação realizada pela Corte Europeia de Direitos Humanos no caso 

Taxquet sobre as decisões imotivadas do Júri, é interessante realizar uma análise comparada 

de alguns sistemas processuais que apresentam soluções distintas para o problema, como o 

Direito anglo-americano e o espanhol para, em seguida, estudar o sistema brasileiro e propor 

algumas reflexões. Ressalta-se que não é objeto do presente trabalho uma análise exaustiva 

dos citados sistemas, mas meramente identificar diferentes formas de se estabelecer uma 

racionalidade nas decisões do júri para, ao final, contrastar com o modelo brasileiro. 

 

2.2. As decisões do Júri no direito anglo-americano   

 

                                                 
13 Idem, p. 25. 
14 Idem, p. 26 
15 Idem, ibidem. 
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A Instituição do Júri é emblemática e representa um papel fundamental no direito 

anglo-americano. Conforme Garapon e Papapoulos, o júri pode ser considerado uma 

micrografia da democracia participativa americana. “Há incontestavelmente algo de sagrado 

nesse órgão que carrega sozinho, na cultura de common law, o peso da decisão que deve 

simultaneamente selar o destino dos indivíduos e expressar os valores da comunidade”.16 

 De acordo com a 6ª Emenda à Constituição Americana17, é direito do acusado ser 

submetido a julgamento por um júri imparcial do local onde o crime tenha sido cometido. No 

entanto, a competência dos jurados nos Estados Unidos não se exaure nos casos criminais, 

atuando o júri também em causas cíveis. 

A configuração do sistema de júri pode variar entre os Estados, sendo que o critério 

federal é o da composição por doze membros que decidem por unanimidade. Essa 

composição nos Estados pode ser estabelecida em no mínimo seis membros. Embora a regra 

seja a decisão por unanimidade, admite-se a exigência de dois terços ou três quintos, 

dependendo do número de jurados. 

Os países de common law adotam o sistema da liberdade na apreciação da prova e 

da ausência de regras destinadas a influir diretamente na formação do convencimento dos 

jurados. Estes decidem após uma deliberação em conjunto, sigilosa, após a qual apresentam 

o veredicto não motivado.  

Em uma primeira análise poder-se-ia pensar que os jurados no sistema norte-

americano são mais livres para decidir, pois além de não se exigir a exposição dos motivos 

que embasaram a decisão, não há a cultura da apresentação de quesitos pelo juiz presidente. 

O veredicto se limita a afirmar a culpa ou a inocência do acusado. No entanto, o que não fica 

evidente em uma observação superficial é todo um sistema de racionalidade que se 

desenvolve em relação às provas antes mesmo que estas sejam submetidas à apreciação 

dos jurados.  

O modelo processual norte-americano sujeita a atuação dos jurados e das partes no 

processo a um conjunto de critérios dirigidos, entre outras funções, a limitar e orientar a 

liberdade valorativa dos juízes leigos. Por meio das chamadas rules of evidence, que são as 

estritas normas que regulam a atividade probatória, pretende-se dotar os jurados de maiores 

garantias de acerto em seu veredicto18 através da filtragem do material probatório submetido 

ao seu conhecimento. 

                                                 
16 GARAPON, Antoine. PAPAPOULOS, Ioannis. Julgar nos Estados Unidos e na França. Cultura 
jurídica francesa e common law em uma perspectiva comparada. Trad. Regina Vasconcelos. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 147.  
17 Disponível em: http://www.law.cornell.edu/constitution/sixth_amendment Acesso em 27 de novembro 
de 2013. 
18 RODRÍGUEZ, Enrique Vélez. op. cit., p. 103. 
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Ao analisar o júri dos países de common law, Damaška19 apontou três características 

marcantes no tocante ao sistema probatório e que desempenham importante papel: a 

complexidade de regulação em matéria probatória; uma grande preocupação em filtrar o 

material probatório que será levado ao conhecimento dos jurados e um anseio no sentido de 

estruturar a análise da prova.  

A complexidade na regulação probatória20, que se direciona principalmente para uma 

filtragem do material probatório hábil a ser submetido ao conhecimento dos jurados, se 

materializa através das exclusionary rules, regras que determinam as provas que serão, a 

princípio, inadmissíveis. Essa intensa blindagem preliminar da prova, que para os 

observadores de civil law costuma gerar certa estranheza, constitui um traço saliente do estilo 

anglo-americano, e se justifica pelo caráter leigo de seus destinatários.  

O esforço na seleção do material probatório é visto como necessário para compensar 

as fragilidades emocionais e intelectuais dos amadores escalados para o papel de juízes 

eventuais. Nesse sentido, a lei deve fornecer mecanismos direcionados a corrigir a tendência 

dos jurados, leigos, de valorar equivocadamente alguns tipos de informação, ou até mesmo 

de não raciocinar apropriadamente a partir delas.21 

Aliada à tendência em se filtrar o material probatório, situa-se o anseio de estruturar a 

análise da prova. Alguns instrumentos legais se destinam a restringir a liberdade dos jurados 

na análise da prova, conforme mostra Damaška22. Nesse sentido, as instruções fornecidas 

pelo juiz aos jurados antes de sua retirada para deliberações desempenham relevante papel. 

Essas instruções se justificam pela necessidade de racionalizar a valoração da prova e por 

meio delas o juiz faz um resumo sobre os fatos em questão e sobre o direito aplicável. Os 

jurados são, assim, instruídos sobre como lidar com a vasta gama de informações que lhe 

foram apresentadas, bem como sobre as regras de ônus da prova e sobre o padrão de 

convencimento a ser adotado.23 Nos casos criminais exige-se o padrão da “evidence beyond 

reasonable doubt” para as condenações, ou seja, é preciso que o fato reste provado para 

além de qualquer dúvida razoável. 

Conforme observou a Corte Europeia no caso Taxquet acima analisado, as instruções 

representam em si uma garantia apta a desempenhar semelhante papel à motivação nos 

casos em que ela não é exigida, como no júri. Por meio das instruções é possível ao acusado 

compreender o processo de raciocínio que os jurados adotaram para decidir, já que a sua 

                                                 
19 DAMAŠKA, Mirjan. Evidence Law Adrift. New Haven: Yale University Press, 1997. 
20 Idem, p. 8-12. 
21 Idem, p. 28. 
22 Idem, p. 17. 
23 ZANDER, Michael. Cases and Materials on the English Legal System. 10th ed. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2007, p. 519. 
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intenção é justamente fornecer aos jurados uma cadeia de raciocínio que deve ser adotada 

para se chegar ao veredicto. 

Nesse ponto, as instruções do juiz, quando aliada à deliberação dos jurados e à 

necessidade de um veredicto unânime leva à vinculação do raciocínio do jurado a critérios 

racionais. Como observa Damaška, os jurados nem sempre ingressam na sala de 

deliberações com uma decisão formada. No entanto, mesmo os que chegam com uma opinião 

formada nem sempre decidem com base no entendimento inicial. Assim, diante da 

necessidade de uma unanimidade, a tendência é que os argumentos racionais daqueles 

jurados que analisaram as provas de acordo com as instruções sobre as normas aplicáveis 

vença sobre os argumentos subjetivos, baseados meramente nas emoções ou convicções 

pessoais, uma vez que estes não podem ser racionalmente justificados.24 

Percebe-se, assim, à luz do exposto pela Corte Europeia, que as decisões imotivadas 

do júri norte-americano não violariam as exigências do processo justo. Tendo em vista que as 

instruções aos jurados seriam aptas a fornecer ao acusado as razões sobre as quais os 

jurados basearam o seu veredicto e, tendo sido este construído racionalmente, compensar-

se-ia a ausência de motivação. 

 
2.3. As decisões do Júri na Espanha 

 

A constituição democrática da Espanha estabeleceu em seu artigo 125 o direito do 

povo de participar da administração da justiça através do tribunal do júri. No entanto, em seu 

artigo 120(3), foi garantida a motivação das decisões judiciais, o que levou juristas e políticos 

a debaterem por anos a viabilidade de se estabelecer tribunais mistos de jurados e juízes 

profissionais, à exemplo da França. Por fim, prevaleceu o modelo puro de júri através da 

edição da Lei Orgânica do Tribunal do Júri (LOTJ).25 

Por meio de sua Lei Orgânica (LOTJ), foi concebido um modelo sui generis de Júri, 

que reúne a garantia do cidadão de ser julgado por seus pares (bem como dos cidadãos de 

participarem diretamente da administração da justiça), com a garantia da motivação das 

decisões judiciais, normalmente estranha a processos conduzidos perante o júri popular. 

O júri espanhol é composto de um juiz profissional e nove jurados, que decidem por 

meio de respostas “sim” ou “não” a uma lista de quesitos que lhes é fornecida. Conforme o 

                                                 
24 DAMAŠKA, Mirjan. op. cit., p. 38. 
25 THAMAN, Stephen C. Should Criminal Juries Give Reasons for Their Verdicts: The Spanish 
Experience and the Implications of the European Court of Human Rights Decision in Taxquet v. Belgium. 
In: Chicago Kent Law Review. vol. 86. n. 2. Disponível em: 
http://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreview/vol86/iss2/8/ . Acesso em: 28/11/2013. 
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artigo 52 da LOTJ26, os quesitos – chamados de “objeto do veredicto”, devem ser propostos 

para cada crime e para cada acusado.  

Após receberem o objeto do veredicto, os jurados serão instruídos pelo juiz presidente 

em audiência pública sobre a função dos quesitos, regras que regem a deliberação e votação 

e a forma pela qual devem refletir sobre o veredicto, conforme artigo 54 da LOTJ.  

Em seguida às instruções, os jurados se retiram para deliberação conjunta sigilosa e 

lá permanecem incomunicáveis com o exterior até que emitam o veredicto. Interessante 

destacar que a lei espanhola se preocupa em estabelecer a necessidade de um maior rigor 

para as decisões desfavoráveis ao acusado, as quais dependem de uma maioria de sete 

jurados, enquanto aquelas benéficas ao acusado exigem uma maioria simples, de cinco votos. 

A ata de votação é composta por cinco partes distintas, conforme a LOTJ em seu artigo 

61. Na primeira, são listados os fatos tidos como provados, na segunda parte, os fatos tidos 

por não provados. A terceira parte contém a declaração dos jurados no sentido de ser o 

acusado culpado ou inocente. A quarta, que representa a maior inovação do sistema de júri 

espanhol, fornece uma sucinta declaração com as razões do veredicto, indicando a prova na 

qual se basearam e os motivos pelos quais os fatos foram tidos como provados ou não 

provados. A quinta e última parte contém o registro dos eventos que ocorreram durante as 

discussões, evitando qualquer identificação que possa infringir o sigilo das deliberações. 

A motivação do veredicto, na LOTJ, encarna algo que vinha sendo tradicionalmente 

exigido a partir da recepção no direito processual das exigências do Estado liberal. Com a 

motivação do veredicto se pretende que o processo de aplicação da norma se exteriorize e 

se faça explícito, principalmente para o próprio cidadão acusado.27 

É claro que a incorporação dessa exigência deveria ter em mente as particularidades 

do júri, especialmente, a falta de conhecimentos técnicos dos jurados, o que demandava uma 

adaptação ao modelo tradicional de motivação. Desta forma, o Tribunal Constitucional 

manifestou-se no sentido de que a exigência de motivação não é a mesma para magistrados 

profissionais e juízes leigos. Supõe-se que os jurados vão utilizar-se de expressões próprias 

de seu nível cultural e linguagem comum. Além disso, segundo o Tribunal Constitucional, a 

exigência de motivação se satisfaz quando se pode compreender os critérios jurídicos que 

fundamentaram a decisão, sem que seja exigível uma fundamentação exaustiva ou 

pormenorizada de todos os aspectos e perspectivas que as partes possam ter questionado 

sobre os fatos. O importante é, desta forma, que a decisão adotada evidencie ter sido produto 

                                                 
26 Disponível em: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-1995.html#i. Acesso em 
28/11/2013. 
27 RODRÍGUEZ, Enrique Vélez. op. cit., p. XII. 
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de uma concreta interpretação e aplicação do direito alheia a qualquer arbitrariedade. 28 

Ademais, uma grande importância é dada à deliberação coletiva dos jurados na lei 

espanhola. No âmbito da LOTJ, o júri não só supõe uma sobrecarga ideológica distinta do 

formalismo do juiz profissional, como também, por sua natureza, formula sua decisão 

coletivamente, como grupo. O veredicto se constitui, pois, uma resposta consensual, produto 

de uma discussão coletiva das provas produzidas. O acusado não somente é julgado por uma 

amostra representativa de seus pares, mas também a decisão é produto de um conjunto de 

vontades. Não é por acaso que as instruções dirigidas aos jurados nos modelos puros 

tradicionais destaquem a importância da deliberação como fenômeno coletivo.29 

Verifica-se que, mesmo sucinta, a fundamentação que emana dos jurados é um 

mecanismo hábil a cumprir com as exigências colocadas pela Corte Europeia no caso Taxquet 

v. Bélgica. Por meio dela, permite-se que o acusado conheça, entenda e aceite as razões 

pelas quais o júri o condenou ou absolveu, bem como quais foram as provas determinantes 

para que chegassem a tal conclusão. Ademais, em sendo o veredicto produto de uma 

deliberação coletiva – pela qual os jurados devem analisar cada um dos fatos alegados pelas 

partes –, tem-se como resultado uma vinculação de seu raciocínio às provas produzidas e 

uma decisão dotada de maior racionalidade. 

 

3. As decisões do Júri no Direito Brasileiro: críticas e perspectivas de reforma 

  

Em sendo o processo um instrumento destinado à reconstrução dos fatos e com o fim 

de apurar a verdade, resta saber, como questionou Taruffo30, se ao lado das funções 

simbólica, política e histórica, o júri também desempenha uma função epistêmica. Acima de 

tudo, no contexto do presente trabalho, cumpre analisar se o júri, da forma como é concebido 

no Brasil, tem condições de desempenhar essa função epistêmica de modo racional, através 

de um veredicto imotivado. 

 É pressuposto de uma decisão justa que esta se baseie na prova apresentada em 

plenário e que os jurados as levem em consideração no momento em que responderão aos 

quesitos formulados.  

                                                 
28 “La exigencia de motivación que les impone el art. 61.1 d) LOTJ no puede ser la misma que la que 
deriva del art. 120.3 CE para los órganos judiciales, pues lo que el citado precepto legal demanda de 
los Jurados es una "sucinta explicación", "debiendo entenderse por tal aquélla en la que los Jurados, 
utilizando las expresiones propias de su nivel cultural y su lenguaje común, manifiestan de manera 
concisa cuáles han sido los elementos probatorios que les han llevado a estimar como probados o no 
los hechos que constan en el objeto del veredicto". STC 169/2004 de 06 de outubro de 2004. Disponível 
em: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/pt/Resolucion/Show/5174. Acesso em 28/11/2013. 
29 RODRÍGUEZ, Enrique Vélez. op. cit., p. X. 
30 op. cit, p. 214. 
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Conforme aponta Fábio Goulart, quando motivada a decisão, a exteriorização das 

razões que determinaram a escolha do julgador acaba por facilitar a fiscalização dos 

componentes que integram a formação do juízo, tarefa inviável no júri brasileiro em face da 

ausência de motivação dos veredictos. Desta forma, conforme o autor, é de extrema 

importância assegurar ao órgão julgador condições idôneas à aquisição do saber.31 

A organização e estruturação do júri no Brasil são estabelecidas através de lei 

ordinária, com a condição de que sejam respeitadas as garantias mínimas da soberania dos 

veredictos, plenitude de defesa, sigilo das votações e competência para julgamento dos 

crimes dolosos contra a vida, as quais constituem cláusulas pétreas na Constituição de 1988. 

Deste modo, o Código de Processo Penal estabeleceu um modelo pelo qual sete 

jurados, incomunicáveis entre si, decidem por sua íntima convicção a partir de respostas 

sigilosas “sim” ou “não” aos quesitos formulados pelo juiz presidente, seguindo um roteiro pré-

estabelecido pelo legislador. A maioria simples de quatro jurados determinará a condenação 

ou absolvição do acusado, bem como a existência de qualificadoras, causas de aumento ou 

diminuição de pena. 

Os processos de competência do júri são desenvolvidos por meio de um procedimento 

escalonado em duas fases distintas, além de uma fase pré-processual de investigação 

presidida pela polícia judiciária. Na primeira fase processual, conhecida como sumário de 

culpa, estabelece-se uma lógica de filtragem dos casos que serão submetidos ao julgamento 

pelo júri popular, para evitar o seguimento de processos com acusações infundadas. Nesse 

momento, a prova será produzida em contraditório perante o juiz, que decidirá por pronunciar 

o acusado – inaugurando a segunda fase, quando houver indícios suficientes de autoria e 

prova da materialidade do fato. 

Chegada a segunda fase, momento em que ocorre o julgamento em plenário pelo júri 

popular, é esperada uma produção ampla de provas para que os jurados possam ter uma 

cognição adequada sobre a matéria de fato que lhes permita decidir racionalmente. No 

entanto, o que ocorre é uma tendência a apenas confirmar os elementos probatórios já 

colhidos em fases anteriores, em uma ânsia pela economia processual. Na colheita da prova 

testemunhal é prática comum a leitura de peças de depoimentos anteriores seguida do 

                                                 
31 GOULART, Fábio Rodrigues. Tribunal do Júri: Aspectos Críticos Relacionados à Prova. São Paulo: 
Atlas, 2008, p. 53-54. Na obra, o autor analisa os aspectos da necessidade da cognição probatória 
adequada pelos jurados. Referindo-se a uma pesquisa realizada por Guilherme de Souza Nucci em 
1997 em que 59 jurados foram entrevistados e questionados se entendiam plenamente os argumentos 
e as teses expostas pelas partes durante o plenário, o autor mostra que sete deles responderam “não”, 
enquanto 52 responderam “às vezes”. Percebe-se que sequer um jurado afirmou entender as teses 
alegadas, o que se mostra alarmante. Além disso, constam na pesquisa algumas respostas de jurados 
que afirmam escolher as cédulas (que contêm as respostas aos quesitos formulados) ao acaso, ou até 
alguns que afirmam pedir ajuda a Deus (p. 48-49). 
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questionamento se a testemunha confirma os fatos ali constantes. Os jurados são, muitas 

vezes, privados do contato direto com a prova e têm que se contentar com a leitura maçante 

de peças que, além de não lhes prender a atenção, na maioria das vezes não compreendem.  

A prática do júri brasileiro peca pelo excesso de pragmatismo. Diferentemente do que 

ocorre com o norte-americano, onde se vê um apego pela oralidade e imediação, no Brasil 

tende-se a um aproveitamento de atos já produzidos nas fases anteriores, subtraindo-se a 

prova do conhecimento dos verdadeiros destinatários. Isso sem falar do prejuízo ao 

contraditório e ampla defesa. 

A deficiência de uma cognição probatória adequada acaba levando a uma tendência 

ainda maior do júri, no momento de decidir, em recorrer à subjetividade do senso comum, à 

emoção e a tudo mais que seja alheio às provas trazidas pelas partes. E esse fato, somado à 

falta de motivação do veredicto, acaba transformando a decisão dos jurados em uma loteria 

do “sim” ou “não” quando da resposta aos quesitos, nos quais se verifica uma tendência à 

simplificação de suas proposições.  

A questão que se coloca, à luz dos parâmetros que foram observados pela Corte 

Europeia de Direitos Humanos no caso Taxquet v. Bélgica acima exposto, é de se o sistema 

de quesitos previsto no sistema brasileiro é suficientemente criterioso e explicativo de modo 

a suprir a falta de motivação e a estabelecer um roteiro lógico de raciocínio a ser adotado 

pelos jurados. Em outras palavras, seria o sistema de quesitação por nós adotado hábil a 

proporcionar um entendimento acerca do raciocínio adotado pelos jurados para chegar à 

decisão? 

Aparentemente, através de uma análise global do procedimento do júri brasileiro, a 

resposta negativa se impõe. Através do roteiro descrito, verifica-se que há uma tendência a 

generalizar as teses acusatórias e defensivas acerca de cada aspecto (autoria, materialidade, 

etc.) em um único quesito, inviabilizando o entendimento acerca de qual foi a tese adotada 

pelo jurado a partir do momento em que responde “sim” ou “não” a cada um deles. Além do 

mais, tais quesitos não auxiliam na formação correta do raciocínio dos jurados. Semelhante 

critério foi utilizado pelo júri belga no caso Taxquet, na medida em que o quesito 

genericamente formulado apenas indagava aos jurados acerca da autoria, se o acusado 

poderia ser considerado culpado de perpetrar a ofensa em comento, seguido de um quesito 

que tinha por objeto uma circunstância agravante no sentido de ser o crime premeditado.  

Nesse ponto, a técnica adotada na Espanha parece ser a mais interessante. A 

despeito da necessidade de o júri apresentar uma sucinta fundamentação, os quesitos 

formulados têm como objeto apenas os fatos trazidos pelas partes, sendo que o juiz listará 

cada um deles e o júri deverá responder individualmente se pode-se considerar cada um deles 
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provado ou não. Essa fórmula leva os jurados a uma maior vinculação à prova e permite uma 

análise acerca da coerência das respostas. 

Paralelamente, outro ponto que merece destaque e que contribui para a falta de 

amadurecimento do júri brasileiro acerca das provas dos autos para a formação da convicção 

é a incomunicabilidade entre os membros do conselho de sentença. Contrariando uma 

tendência muito comum entre os sistemas de júri, no Brasil não há uma fase de deliberação, 

em que os jurados discutiriam as provas e suas impressões acerca das teses acusatórias e 

defensivas.  

A fase de deliberação é importante para sedimentar o entendimento dos jurados 

acerca das provas apresentadas, constituindo um momento de racionalização e fazendo com 

que a decisão seja produto de uma coletividade. Além do mais, os jurados tendentes a decidir 

irracionalmente, seja por não terem compreendido devidamente o que fora apresentado em 

plenário, seja por um descompromisso com a função, são levados a raciocinar a partir da 

discussão e da argumentação em conjunto, o que acaba por vincular a decisão às provas e a 

diminuir os votos impulsivos e emocionais. 

Um último ponto que merece destaque no júri brasileiro é o número de votos exigidos 

para a decisão. Havendo sete jurados que compõem o conselho de sentença, exige-se para 

cada quesito um mínimo de quatro votos, ou seja, uma maioria simples. No entanto, essa 

simples maioria parece um tanto quanto frágil para uma condenação, principalmente quando 

se tem em mente que os jurados são leigos e não raciocinam tecnicamente. Tendo em vista 

a presunção de inocência e a imposição ao órgão acusatório do ônus da prova  seria exigível 

uma margem mais ampla de votos para a condenação. Como já observou Aury Lopes Jr., “a 

sentença condenatória exige prova robusta, alto grau de probabilidade (de convencimento), 

algo incompatível com um julgamento por 4x3”.32  

Solução interessante foi trazida por Moreira de Oliveira,33 no sentido de aumentar para 

oito o número de jurados. Assim, um eventual empate configuraria a dúvida que levaria à 

absolvição. Por sua vez, para a condenação seria necessário uma maioria de cinco votos 

contra três, o que traria maior segurança jurídica para a imposição de uma pena. 

 

Considerações Finais 

 

                                                 
32 LOPES JR., Aury. Direito Procesual Penal. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1.065. 
33 MOREIRA DE OLIVEIRA, Marco Aurélio Costa. apud LOPES JÚNIOR, Aury. op. cit., p. 1.065. 
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No Estado de Direito as decisões devem ser transparentes e fundamentadas, logo, no 

júri, devem ser objeto de discussão e deliberação entre os integrantes do conselho de 

sentença, como produto racional de uma coletividade. 

Muitas críticas e diversidade de opiniões rondam a figura do jurado e da instituição do 

júri de forma geral para desempenhar o papel que lhe fora atribuído pela Constituição de 1988. 

Como explica Ferrajoli34, o Tribunal do Júri teve relevante participação na superação do 

sistema inquisitório, tendo o pensamento liberal clássico assumido a defesa do modelo de juiz 

cidadão para colocar fim aos horrores da inquisição. Porém, segundo Aury Lopes Jr.35, o 

tempo passa e os referenciais mudam, não mais sendo adequados os critérios de séculos 

atrás para analisar o papel do júri na atualidade. 

A motivação das decisões é garantia inerente à própria jurisdição, e extravasa o âmbito 

intraprocessual, para representar um papel de garantia da legitimidade da função jurisdicional, 

visto que o juiz deve prestar contas através da motivação do modo como exercita o poder que 

a sociedade lhe confia.  

Em relação ao tribunal do júri, é inegável que possui caracteres históricos, simbólicos 

e ideológicos de suma relevância, já que representa a participação direta do povo na 

administração da justiça. Tradicionalmente, as decisões do júri não são motivadas e os 

jurados decidem com base no senso comum, porém, a sua legitimidade está presente pelo 

fato de representarem os valores típicos da ideologia dominante, representados pelo 

estereótipo do average man.36 Por isso mesmo se aceitou passivamente por muito tempo a 

ausência da garantia da motivação nas suas decisões por ser esta a forma como o júri 

funciona. 

Não obstante as importantes funções que o júri desempenha na sociedade, as suas 

decisões importam em exercício de poder e consequente aplicação de pena e restrição de 

direitos. E, em um Estado Democrático de Direito, essas decisões devem ser dotadas de 

racionalidade e não mero arbítrio. A falta da motivação põe em risco as outras garantias 

fundamentais do processo, já que impede sua efetiva fiscalização. Sem ela, não se pode 

verificar se as razões e provas trazidas pelas partes foram consideradas, o que põe em risco 

o contraditório como direito de influência e a ampla defesa. Tampouco se pode controlar a 

imparcialidade e a legalidade das decisões. Como asseverou Humberto Dalla,37 de nada 

adianta assegurar o direito de ação e o direito de defesa se as alegações e provas trazidas 

                                                 
34 op. cit., p. 577. 
35 op. cit. p. 1.060. 
36 TARUFFO, Michele. op. cit., p. 219. 
37 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito Processual Civil Contemportâneo. 3ª ed.  São 
Paulo: Saraiva, 2013, v. 1., p. 105. 
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aos autos pelas partes não precisassem ser obrigatoriamente examinadas pelo juiz na 

decisão. E isso vale igualmente para o júri. 

Deste modo, a solução para a compatibilização das decisões imotivadas do júri com 

as garantias do processo justo seria, conforme a Corte Europeia de Direitos Humanos, a 

acomodação das finalidades da garantia da motivação por outros modos, basicamente com 

vistas a evitar arbitrariedades e assegurar que o acusado possa compreender os motivos da 

decisão. Isso poderia ser feito, por exemplo, através de quesitos cujas respostas demonstrem 

o raciocínio que tiveram os jurados acerca das provas e fatos alegados. É importante que o 

sistema adotado em cada Estado seja apto a exigir uma certa racionalidade do júri para 

adquirir uma cognição adequada e vincular a sua decisão às provas e alegações das partes, 

mesmo que seu raciocínio seja construído por meio de técnicas predominantes no senso 

comum. 

Diante dessas premissas, é possível concluir que o sistema brasileiro precisa de uma 

reforma que preze por essa racionalidade. Na sistemática atual, os jurados não são levados 

a se debruçar sobre as provas e alegações das partes, seja pela economia que predomina na 

prática das audiências, que acaba por subverter a produção da prova em mera leitura de 

peças de fases anteriores, seja pela falta de deliberação entre eles, o que impede que a 

decisão seja produto de um raciocínio conjunto e um amadurecimento coletivo. Além disso, 

os quesitos são simplificados e não são aptos a demonstrar ao acusado a cadeia de raciocínio 

levada a cabo pelos jurados ao decidir, já que não expressam necessariamente todos os fatos 

trazidos pelas partes. Quando analisado o procedimento de forma global, verifica-se que os 

jurados são levados a decidir de forma aleatória e excessivamente subjetiva. 

Desta forma, é necessário que sejam efetivadas algumas medidas aptas a conformar 

o júri brasileiro com as exigências de um processo justo. A decisão final deve ser fruto de uma 

análise crítica e racional dos fatos e provas, e o veredicto suficientemente claro e justo aos 

olhos do acusado e da sociedade, de modo a suprir a falta da motivação da decisão. 
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CAPÍTULO XXXVIII 
 

 

LA PROBLEMÁTICA FISCAL DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
HÍBRIDOS EN UN ESCENARIO INTERNACIONAL: EL CASO DE LOS “JUROS 

BRASILEÑOS” 

 
María Cruz Barreiro Carril 

Universidad de Vigo 
 

I. INTRODUCCIÓN. 

El pasado 6 de noviembre de 2014, el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC, en 

adelante) rechazó la aplicación de la exención para evitar la doble imposición económica 

internacional prevista en el artículo 21 del Texto Refundido de  la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades ("TRLIS", en adelante)1, a los denominados "juros brasileños" (juros sobre o 

capital próprio, en adelante, JSCP). La resolución del TEAC contradecía, de esta forma, la 

sentencia de la Audiencia Nacional de 27 de febrero de 20142 que declaraba aplicable la 

referida exención, favoreciendo la posición fiscal de los inversores españoles en Brasil. 

El presente trabajo tiene por objeto analizar la problemática que plantea la tributación de los 

instrumentos financieros híbridos en un contexto global, utilizando para ello el ejemplo de los 

JSCP cuando son distribuidos por matrices brasileñas a filiales españolas, a través del análisis 

de la resolución del TEAC referida anteriormente. A tales efectos, nos referiremos, primero, a 

los rasgos de los instrumentos financieros híbridos poniendo de relieve los problemas que 

plantea su tributación desde un punto de vista fiscal, cuando su reparto se produce en un 

escenario internacional, haciendo referencia, de manera específica a los juros brasileños, 

para seguidamente, analizar la problemática que se generaba en la resolución referida. 

Finalmente, nos referiremos, brevemente, a las recientes modificaciones realizadas en la Ley 

del Impuesto sobre Sociedades española para tratar de solventar los problemas que plantea 

la tributación de los instrumentos híbridos a nivel global, en coherencia con los trabajos que 

se vienen realizando desde la OCDE y la Unión Europea.  

                                                 
1 Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades. 
2 Recurso 232/2011. 
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II. Los instrumentos financieros híbridos y la desimposición que puede producirse en 

un escenario global: el caso de los juros brasileños. 

Los juros brasileños son un caso arquetípico de instrumento financiero híbrido. Los 

instrumentos híbridos han venido cobrando un gran protagonismo en los últimos diez años, 

principalmente en el sector financiero. Tales instrumentos presentan rasgos que no son 

coherentes, en todo o en parte, con la calificación que se deriva de su forma jurídica, y pueden 

presentar rasgos propios de más de una calificación. Esto hace que la determinación de su 

naturaleza jurídica, y en definitiva, su calificación o subsunción dentro de una categoría de 

renta resulte una cuestión harto compleja. A los problemas (de calificación) que ya plantean, 

de por sí, los instrumentos híbridos, se une la problemática que se genera cuando el reparto 

de los beneficios se produce en un contexto trasnacional, esto es, cuando la sociedad filial 

distribuidora reside en un Estado y la entidad holding está ubicada en un Estado distinto. Ello 

porque puede suceder que la remuneración de un instrumento híbrido sea tratada como 

dividendo en un Estado, y como interés en otro Estado. Dependiendo de en qué Estado se 

ubiquen las entidades matriz y filial nos podremos encontrar ante escenarios de doble 

imposición o doble no imposición. 

Los JSCP constituyen un ejemplo excelente de este tipo de instrumentos financieros. Fueron 

creados por la Ley brasileña nº 9.249/95, de 26 de diciembre, con el fin, inter alia, de incentivar 

la financiación de las empresas brasileñas a través de capital, en lugar de hacerlo a través del 

recurso a la deuda, pretendiéndose evitar situaciones en las que los socios realizan 

inversiones por medio de préstamos, cuando la esencia de tal financiación es, en realidad, la 

propia del capital3. Tal situación se producía debido al trato fiscal, más ventajoso, recibido por 

la remuneración de la deuda frente a la derivada del capital. Como sucede en muchos casos, 

también en Brasil, mientras los pagos de dividendos -forma tradicional de remuneración del 

capital-, no son deducibles en sede de la entidad que los reparte, los correspondientes a 

intereses (juros passíveis) sí son deducibles a la hora de calcular el Impuesto sobre 

Sociedades de la entidad pagadora4. Con el fin de fomentar la realización de inversiones a 

largo plazo por medio de capital propio, se crearon los JSCP, eliminando el trato 

discriminatorio que sufría, desde un punto de vista fiscal, el capital, autorizando la 

                                                 
3Así lo expone Mariana MIRANDA LIMA en A natureza jurídica dos juros sobre o capital própio e as 
convençoes para evitar a dupla tributaçao, Dissertaçao de Mestrado, Faculdade de Direito da USP, 
2009, p. 143. 
4Ibídem, p. 142.  
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deducibilidad de la parte de remuneración del capital propio correspondiente con el coste de 

oportunidad de la inversión5. 

A la luz de la legislación mercantil, contable y de control de cambios brasileña, puede 

concluirse con CALDERÓN CARRERO que la naturaleza jurídica de los JSCP "se 

corresponde prevalentemente con una distribución de resultados societarios"6.  Existe un 

amplio consenso por parte de la doctrina brasileña en el hecho de que los JSCP son una 

forma de remuneración de los socios, distinta de los dividendos, pero que nada tiene que ver 

con los intereses derivados de los préstamos7. En efecto, se trata de una forma de distribución 

de beneficios a los socios, en proporción a su participación en el capital de la sociedad, y que 

requiere, por tanto, la existencia de beneficios, remanente o reservas en el ejercicio en el que 

se acuerda su distribución. Además, a diferencia de los pagos de intereses, los JSCP son 

opcionales para la entidad pagadora, que puede decidir, a través de un acuerdo (de la Junta 

de accionistas), repartir su resultado en forma de JSCP. Por lo tanto, los JSCP no tienen 

causa en un contrato, como sucede en el caso de los intereses derivados de un préstamo8. 

Sin embargo, la posibilidad de deducción en la base imponible de la sociedad pagadora, si 

bien bajo determinadas condiciones y con arreglo a ciertos límites, introduce, en la referida 

figura rasgos propios de los instrumentos de deuda9. En efecto, los JSCP pueden deducirse 

a la hora de calcular el Impuesto sobre Sociedades de la sociedad pagadora, siempre que se 

cumplan determinados requisitos, inter alia, que existan resultados del ejercicio o reservas 

acumuladas suficientes -en la medida en que los JSCP no pueden superar el 50% de unos u 

otros-, que sean calculados sobre las cuentas de patrimonio neto y limitados a la variación de 

la tasa del interés a largo plazo10, y que los beneficios que se reparten hayan tributado a través 

de una retención en la fuente del 15%. 

                                                 
5 Así lo explica MIRANDA LIMA (Ibídem, p. 143). 
6 "A vueltas con las reglas de interpretación y calificación de los convenios de doble imposición al hilo 
de la Resolución del TEAC sobre híbridos financieros: la reciente reacción de la OCDE frente al 
arbitraje fiscal internacional", Quincena Fiscal, n. 12, 2012 (versión electrónica), p. 11. 

7 Así lo pone de manifiesto CALDERÓN, haciendo referencia a las obras de diversos autores brasileños 
que han analizado la naturaleza jurídica de los JSCP ("A vueltas con las reglas de interpretación y 
calificación de los convenios de doble imposición...", op. cit., p. 9 (versión electrónica)). Véase, por 
ejemplo, TÔRRES,H.T.: "Juros sobre capital próprio -autonomia privada nos investimentos societários e 
suas implicações em matéria tributária" en TÔRRES,H.T: (Org.): Direito tributário internacional aplicado, 
vol. 7, QuartierLatin, Sãn Paulo, 2007, pp. 349-408. 
8 Las características de estos JSCP son explicadas en detalle por CALDERÓN en "A vueltas con las 
reglas de interpretación y calificación de los convenios de doble imposición...", op. cit., pp. 9-11. 
9 Ibídem, p. 11. 
10 Véase artículo 9 de la Ley Federal nº 9.249, de 26 de diciembre de 1996. 
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Con CALDERÓN, entendemos que la naturaleza jurídica de los juros brasileños se asimila a 

la propia de los dividendos societarios, si bien, por la presencia en su régimen fiscal de rasgos 

propios de los instrumentos de deuda, adquieren un carácter híbrido11. En efecto, nos 

encontramos ante un "instrumento híbrido", es decir una forma de financiación que combina 

características de capital y deuda. Los instrumentos híbridos han venido cobrando un gran 

protagonismo en los últimos diez años, principalmente en el sector financiero. Como indica 

DUNCAN, tales instrumentos presentan rasgos que no son coherentes, en todo o en parte, 

con la calificación que se deriva de su forma jurídica, y pueden presentar rasgos propios de 

más de una calificación12. Esto hace que la determinación de su naturaleza jurídica, y en 

definitiva, su calificación o subsunción dentro de una categoría de renta resulte una cuestión 

harto compleja. Los JSCP, no son una excepción en este sentido. Como indica MIRANDA, la 

imprecisión en torno a su naturaleza jurídica, principalmente por parte de la propia 

Administración brasileña, viene generando, perjuicios respecto de los contribuyentes13. 

III. Resolución del TEAC de 6 de noviembre de 2014: la exención por doble imposición 

económica internacional del derogado TRLIS no puede aplicarse a los juros brasileños. 

La resolución del TEAC de 6 de noviembre de 2014 resuelve un recurso planteado por una 

entidad española con filiales en Brasil que obtiene como remuneración por tal inversión los 

denominados JSCP. Dicha entidad recurría la liquidación de la Inspección de los Tributos que 

había entendido que no resultaba aplicable la exención regulada en el artículo 21 del (ahora) 

derogado TRLIS. 

Como se ha explicado en el apartado anterior, los JSCP son, desde un punto de vista fiscal, 

deducibles en Brasil en sede de las entidades participadas. La cuestión que se planteaba era 

cómo tratar fiscalmente tales remuneraciones en España, si como intereses o como 

dividendos, a los efectos de la aplicación de la exención del artículo 21 del TRLIS, vigente en 

el momento de los hechos, para evitar la doble imposición económica internacional, prevista 

para las entidades holding residentes en nuestro país cuando reciben dividendos u otras 

participaciones en los beneficios de sociedades extranjeras. Para que resultase aplicable la 

exención del artículo 21 del TRLIS debían cumplirse una serie de requisitos, tanto desde el 

                                                 
11"A vueltas con las reglas de interpretación y calificación de los convenios de doble imposición...", op. 
cit. , p. 11. 
12DUNCAN, J.A.: "General report on subject I: Tax treatment of hybrid financial instruments in crossborder 
transaction", Cahiers de Droit Fiscal International, vol. LXXXVa, Kluwer, Deventer, 2000, p. 22. 
13A natureza jurídica dos juros sobre o capital própio ..., op. cit.,  p.144. 
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punto de vista de la entidad matriz perceptora (residente, como respecto de la entidad filial 

participada (no residente). Dichos requisitos eran, en esencia, los siguientes: 

- La entidad matriz14 tendría que participar en los dividendos o participaciones en beneficios 

que proceden de la entidad no residente a través de un porcentaje de participación, directo o 

indirecto, en el capital o en los fondos propios de la entidad no residente que fuese, como 

mínimo, del 5 por ciento15. Este porcentaje de participación  debía haberse poseído, 

ininterrumpidamente, durante al menos un año antes de ser exigible la distribución del 

beneficio o, en su defecto, debía mantenerse con posterioridad, durante el tiempo necesario 

para completar dicho plazo16. 

- La entidad filial participada, no residente, debía haber estado gravada por un impuesto 

extranjero de naturaleza idéntica o análoga al Impuesto sobre Sociedades en el ejercicio en 

que se hubiesen obtenido los beneficios que se reparten o en los que se participa17, 

entendiéndose cumplido este requisito cuando la entidad participada fuese residente en un 

Estado con el que España tuviese suscrito un convenio para evitar la doble imposición 

internacional que le fuese de aplicación y que contuviese una cláusula de intercambio de 

información18. Finalmente, los beneficios debían proceder de la realización de actividades 

empresariales en el extranjero, estableciendo el artículo 21 del TRLIS los supuestos en los 

que se entendía cumplido este requisito. 

                                                 
14 Para que resultase de aplicación la exención en cuestión, la entidad matriz participada no podrá ser 
una institución de inversión colectiva. 
15 En relación con este requisito, resulta interesante destacar que la Ley 27/2014 ha añadido como 
requisito alternativo al porcentaje de participación referido, que la participación tuviese un valor superior 
a 20 millones de euros. 
16 A los efectos del cómputo del referido plazo se tiene en cuenta, también, el período en que la 
participación haya sido poseída de manera ininterrumpida por otras entidades que reúnan las 
condiciones necesarias para formar parte del mismo grupo de sociedades, recogidas en el artículo 42 
del Código de Comercio. 
17 A estos efectos, se tendrán en cuenta aquellos tributos extranjeros que hayan tenido por finalidad la 
imposición de la renta obtenida por la entidad participada, siquiera sea parcialmente, con 
independencia de que el objeto del tributo lo constituya la propia renta, los ingresos o cualquier otro 
elemento indiciario de aquélla. 
18 La referida presunción había quedado establecida como presunción absoluta por la modificación 
realizada por la Ley 62/2003, de medidas fiscales, administrativas y del orden social de 30 de diciembre, 
aplicable a los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2004. Hasta entonces, la 
presunción tenía carácter relativo lo que implicaba que la Administración podía probar en contrario, 
destruyendo la presunción. La práctica de dicha prueba planteaba ciertas dificultadas puestas de relieve 
por  RUIZ GARCÍA en "La tributación de los dividendos procedentes de participaciones en entidades 
extranjeras", Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Económicos de Galicia-Estudios de 
Fiscalidad,  n. 64, 2002,  pp. 47 y ss. 
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La exención en cuestión no resultaba aplicable cuando la entidad participada residiese en un 

país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal19, salvo que dicho país o 

territorio fuese un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acreditase que su 

constitución y operativa respondía a motivos económicos válidos y que realizaba actividades 

empresariales. 

Desde nuestro punto de vista, tales requisitos se cumplían en el caso objeto de análisis. Sin 

embargo, ésta no fue la posición de la Inspección de los Tributos que, a través de un 

procedimiento inspector, dictó actos de liquidación que corregían las autoliquidaciones 

presentadas por el contribuyente que había aplicado la exención. La posición del TEAC es, 

en esencia, la misma que la adoptada en su resolución de 13 de abril de 201120, así como en 

su Resolución de 26 de abril de 2012, ambas sobre el mismo tema. Entiende dicho tribunal 

que los JSCP, a efectos fiscales españoles, deben ser tratados como intereses, declarando, 

en consecuencia, improcedente la aplicación de la exención referida. Para llegar a esta 

conclusión, el tribunal reproduce gran parte del razonamiento que había seguido en su 

resolución 13 de abril de 2011. 

En esta última resolución, el TEAC había advertido que los JSCP no se encuentran definidos 

ni contemplados en el CDI España-Brasil, añadiendo que, no obstante, el artículo 3.2 del 

referido texto dispone que "(p)ara la aplicación del presente Convenio por un Estado 

contratante, cualquier expresión no definida de otra manera tendrá, a menos que el texto21 

exija una interpretación diferente, el significado que se le atribuya por la legislación de este 

Estado contratante relativa a los impuestos que son objeto del presente Convenio". Señala el 

TEAC, que el artículo 3.2 del CDI España-Brasil "contiene una regla “general” de 

interpretación que viene a señalar que se habrá de acudir a la legislación “fiscal” interna (la 

relativa a los impuestos que sean objeto del Convenio) que se encuentre en vigor en el Estado 

que aplique el Convenio en el momento en el que se deba aplicar. Esta regla “general” de 

                                                 
19 Además, la exención, tanto de dividendos como de plusvalías, del artículo 21 del TRLIS no resultaba 
aplicable en los supuestos recogidos en el apartado 3 (rentas de fuente extranjera obtenidas por 
agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, en los supuestos de ausencia de motivo 
económico válido y en los supuestos de rentas de fuente extranjera que integren la base imponible, en 
relación con las que se optase por aplicar la deducción del artículo 31 TRLIS o la deducción del artículo 
32 TRLIS). 
20 RG 00/1201/10. 

21 CALDERÓN advierte que el artículo 3.2 del referido Convenio «parece contener un error material al 
que no presta atención el TEAC, al formular la excepción a la remisión a la legislación interna de la 
siguiente forma: "a menos que el texto exija una interpretación diferente". A nuestro juicio, la referencia 
al "texto" debería referirse al "contexto", en línea con lo recogido en los Modelos OCDE y ONU, dado 
que de otro modo tal cláusula resulta contradictoria» ("A vueltas con las reglas de interpretación y 
calificación de los convenios de doble imposición ...", op. cit., p. 3). 
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interpretación resultará por tanto aplicable, cuando no exista una regla “específica” o especial 

de interpretación en el propio CDI"22. Acto seguido, pasa a analizar la definición de dividendos 

contenida en el artículo 10.4 del CDI, destacando que el último inciso de este precepto ("rentas 

de otras participaciones sociales asimiladas a los rendimientos de las acciones por la 

legislación fiscal del Estado contratante en que resida la sociedad que las distribuya"23) que 

remite a la legislación fiscal del Estado de la fuente, sólo se aplica cuando no sea posible la 

calificación conforme a los dos primeros elementos de la definición, y que vincula no sólo a 

dicho Estado, sino también al de residencia,  por lo que se configura como una excepción a 

la regla "general" de interpretación del artículo 3.2 del CDI antes referida24. Tras analizar el 

concepto de "intereses" recogido en el artículo 11.5 del referido Convenio, el TEAC reconoce 

la complejidad que implica establecer el deslinde entre el concepto de dividendo e interés, 

principalmente, respecto de los instrumentos financieros híbridos cuya "calificación tributaria 

podrá variar de un país a otro", añadiendo que "(e)n estos casos, resulta crucial la regla 

interpretativa específica que nos ofrece el CDI consistente en acudir a la legislación fiscal del 

Estado de la fuente, y en concreto, a todas las normas que regulan el régimen tributario de 

dicha figura"25. 

El razonamiento empleado por el TEAC, en su resolución de 13 de abril de 2011 le llevó a 

determinar el significado del término JSCP con arreglo a la legislación fiscal interna del Estado 

de la fuente (Brasil), confirmando "el acierto de la calificación efectuada por la Inspección de 

los Tributos, pues la misma se realiza en función de la legislación fiscal interna del país de la 

fuente (Brasil)". Resulta interesante la observación del TEAC de que al calificarse fiscalmente 

los JSCP como “intereses”, "nunca se producirá una doble imposición “económica” 

internacional que pudiera autorizar la aplicación del artículo 21 del TRLIS"26. 

En este momento, debemos destacar que la Resolución del TEAC de 13 de abril de 2011, que 

ha sido utilizada, como indicamos más arriba por dicho órgano como base de su razonamiento 

de su Resolución de 6 de noviembre de 2014 fue recurrida por el contribuyente ante la 

Audiencia Nacional que, en su sentencia de 27 de febrero de 201427, entendió que sí resultaba 

                                                 
22 Considerando sexto. Sobre el significado del artículo 3.2 del Modelo OCDE, véase LANG, Michael. 
Introducción al Derecho de los Convenios para evitar la doble imposición. Colombia, Ámsterdam: 
Temis-IBFD, 2014. 
23 Las cursivas son nuestras. 
24 Considerando sexto. 
25 Considerando sexto. Las cursivas son nuestras. 
26 Considerando séptimo. 
27 Recurso 232/2011. 
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aplicable la exención del artículo 21 del TRLIS a los JSCP, rechazando, por lo tanto el criterio 

mantenido por el TEAC. 

Señala la Audiencia Nacional que los JSCP "tienen el mismo "leit motiv" que los "dividendos", 

es decir, la existencia de beneficios y su distribución por acuerdo de la Junta de accionistas, 

pudiéndose entender que los JSCP cumplen una finalidad similar a la del reparto de 

"dividendos", sin equiparlos fiscalmente, dada la limitación que la norma fiscal establece y 

denominarlos como "intereses"". Sin embargo, continúa explicando la Audiencia Nacional "ese 

concepto como "intereses" de los JSCP no es el equivalente del concepto de "intereses" como 

rendimientos del capital mobiliario, pues como se desprende de la norma brasileña su fuente 

es la existencia de una renta y su título imputativo es la participación del socio en el capital 

social, asimilable a la "remuneración de capital". Los JSCP se distribuyen, no responden al 

pago por la existencia de un crédito y calculados sobre el principal pendiente, como 

consecuencia de la existencia anterior de un mecanismo de financiación de la sociedad por 

parte de los socios, sino de la existencia de una "renta previa", de un "beneficio" a cuyo cargo 

se "pagan" los "intereses" por el concepto de JSCP, al igual que la norma permite destinarlos 

a "reservas", si así lo decide la Junta de accionistas"28. Asimismo,  la Audiencia Nacional pone 

de relieve que, desde un punto de vista contable, los JSCP no constituyen un gasto 

financiero29 y concluye, tras diversas consideraciones sobre la normativa referida, que los 

JSCP son asimilables a los dividendos. 

Si bien no es objeto de este trabajo el análisis de la relación entre los CDIs y las legislaciones 

nacionales, resulta interesante la observación de la Audiencia Nacional según la cual "aún en 

el caso de que se suscitara duda sobre la naturaleza de los "juros" y su inclusión o calificación 

como "dividendos" o como "intereses", desde el punto de vista de nuestro ordenamiento, 

deberíamos acudir al art. 3.2 , del propio Convenio, referido a "Definiciones Generales", que 

se establece: "2. Para la aplicación del presente Convenio por un Estado contratante, 

cualquier expresión no definida de otra manera tendrá, a menos que el texto exija un 

interpretación diferente, el significado que se le atribuya por la legislación de este Estado 

contratante relativa a los impuestos que son objeto del presente Convenio.", es decir, que la 

normativa nacional, en este caso la brasileña al contemplar y regular la figura de los "juros", 

                                                 
28 Fundamento jurídico cuarto. 
29 Deliberación CVM nº 207, de 13 de diciembre de 1996, y  Circular del Banco Central de Brasil nº 
2722, de 25 de septiembre de 1996. 



María Cruz Barreiro Carril 

549 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

desplaza en su interpretación a lo que pueda interpretarse con la normativa nacional 

española30. 

En relación con la cuestión de la aplicación de la exención del artículo 21 del TRLIS a los 

JSCP, concluye la Audiencia Nacional que dichos instrumentos financieros cumplen los 

requisitos objetivos establecidos por tal disposición31. 

Por lo que se refiere a la existencia de doble imposición económica internacional, entendemos 

que la Audiencia Nacional considera irrelevante la existencia efectiva de la misma, al señalar 

que "la concurrencia objetiva de los requisitos que motivan la aplicación de la "exención" 

concurren en el presente caso, sin que pueda traerse a colación los resultados fiscales que, 

como consecuencia de la aplicación de la norma brasileña, tendente a estimular la fiscalidad 

de las sociedades, puedan incidir en la desnaturalización del beneficio fiscal que la norma 

española reconoce, una vez que la participación distribuida ha sido calificada, tanto desde la 

perspectiva de la norma brasileña como de la nacional, como "dividendos""32. 

La Audiencia Nacional, considera por lo tanto irrelevante la deducción fiscal otorgada por la 

legislación brasileña a los efectos de entender si se cumplen los requisitos previstos por el 

artículo 21 del TRLIS. Ciertamente, coincidimos con la Audiencia Nacional en que al no exigir 

la referida disposición que se haya producido, en efecto, una doble imposición económica, 

cumpliéndose los presupuestos de la misma, la disposición ha de aplicarse. Si los Estados 

quieren evitar este tipo de situaciones de "doble no imposición" o desimposición a nivel global, 

deberían adoptar medidas legislativas en tal sentido. Ése es, precisamente, uno de los 

objetivos del Plan BEPS33 cuyas recomendaciones han sido acogidas, en el aspecto que nos 

ocupa por el legislador español en la última reforma de nuestro Impuesto sobre Sociedades. 

A estas cuestiones nos referiremos en el último apartado de este trabajo. 

                                                 
30 Fundamento jurídico quinto. Hubiese sido deseable, en nuestra opinión, que la Audiencia Nacional 
hubiera explicado el razonamiento que le ha llevado a concluir, sobre la base del artículo 3.2 del CDI 
España-Brasil que la normativa brasileña “desplaza en su interpretación a lo que pueda interpretarse 
con la normativa nacional española”. 
31 Véase apartado III. 2 de este trabajo. En particular, explica la Audiencia Nacional que "(s)e ha de 
señalar que, el art. 21 se está refiriendo a "dividendos o participaciones en beneficios". Como hemos 
declarado con anterioridad, los JSCP tienen encaje en cualquiera de estos conceptos, específico o 
amplio, de derecho a "beneficios" de los socios, en el sentido también recogido en el art. 48,2.a, del 
Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre , por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Sociedades Anónimas" (Fundamento jurídico sexto). 
32 Fundamento jurídico sexto. 

33 Otro trabajo relevante en la materia es el Documento de la OCDE de marzo de 2012 sobre «Hybrid 
Mismatch Agreements». 
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Resulta sorprendente que a pesar de esta sentencia de la Audiencia Nacional declarando la 

procedencia de la aplicación de la exención a los JSCP, el TEAC haya resuelto con 

posterioridad, una vez más, en sentido contrario. En particular señala el TEAC, en la 

Resolución de 6 de noviembre de 2014 que "(e)ste Tribunal Central es conocedor de la 

Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 27 de febrero de 2014 (...)", pero que "(n)o 

obstante lo anterior, en la presente resolución se mantiene el criterio seguido por este Tribunal 

Central en la (...) Resolución de 13 de abril de 2011, al estar la reseñada Sentencia de la 

Audiencia nacional recurrida en casación (...), que pende de resolución a la fecha en que se 

dicte la presente resolución". Habrá pues que esperar a conocer la posición del Tribunal 

Supremo para zanjar el debate sobre la aplicación de la exención por doble imposición 

económica internacional del antiguo artículo 21 del TRLIS a los JSCP. Dicho debate ha 

quedado zanjado para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2015, a 

través de la modificación realizada por el legislador español en la referida exención por Ley 

27/2014 de 28 de noviembre, y a la que nos referimos en el próximo apartado. 

IV. La recepción de las recomendaciones del Plan BEPS en la nueva LIS: hacia una 

tributación coherente de los instrumentos financieros híbridos a nivel global. 

A lo largo de este trabajo hemos expresado que no compartimos la posición del TEAC en 

relación con la (im)posibilidad de aplicar la exención del artículo 21 del TRLIS a los JSCP. 

Dado que dicha disposición no establece como requisito para su aplicación que se haya 

producido una situación de doble imposición efectiva, entendemos que los JSCP pueden 

disfrutar de la exención, a pesar de que su pago produzca un gasto deducible en sede de la 

entidad brasileña pagadora, produciéndose una situación de doble no imposición a nivel 

global. Estas situaciones, no son desde luego, deseables, y pueden, como indica 

CALDERÓN, ir en contra, de los principios más esenciales de justicia tributaria34. 

Entendemos, no obstante, que la solución a este tipo de problemas debe venir de la mano del 

legislador, y en este sentido aplaudimos la modificación realizada por el legislador español 

que acaba de dar una nueva redacción al artículo 21, a través de la Ley 27/2014, 

estableciendo que se excluye la aplicación de la exención "respecto del importe de aquellos 

dividendos o participaciones en beneficios cuya distribución genere un gasto fiscalmente 

deducible en la entidad pagadora". 

                                                 
34 CALDERÓN CARRERO, J.M.: A vueltas con las reglas de interpretación y calificación de los convenios 
de doble imposición ...", op. cit., p. 28. 
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La referida previsión responde a la filosofía del Plan BEPS35, que persigue, entre otros 

objetivos, el de eliminar las situaciones de doble no imposición, contemplando quince 

acciones para el logro de tales objetivos. A los efectos que nos ocupan, hemos de referirnos 

a la Acción 2 recogida en el Plan, bajo el título “neutralizar los efectos de los mecanismos 

híbridos”, para lo cual se contemplan algunas medidas como “disposiciones en la legislación 

nacional que eviten la exención o la falta de reconocimiento de ingresos por pagos deducibles 

para el pagador”. A esta acción responde, precisamente, la regla introducida por el legislador 

español a la que nos acabamos de referir. 

En estrecha relación con lo anterior, la Acción 2 del Plan BEPS incluye otras recomendaciones 

que han tenido también acogida en la Ley 27/2014. Nos referimos a la que aboga  por adoptar 

“disposiciones en la legislación nacional que nieguen la deducción por pagos que no se hayan 

de incluir en los ingresos del receptor (y que no esté sujeta a imposición por el efecto de 

disposiciones tipo compañías foráneas controladas (CFC) u otras normas similares)”. En la 

línea de esta recomendación la nueva Ley 27/2014, incluyó entre los gastos no deducibles, 

contemplados en el artículo 15 “los gastos correspondientes a operaciones realizadas con 

personas o entidades vinculadas que, como consecuencia de una calificación fiscal diferente 

en estas, no generen ingreso o generen un ingreso exento o sometido a un tipo de gravamen 

nominal inferior al 10 por ciento”36. Esta disposición pretende atajar, precisamente, la 

problemática de las operaciones híbridas. 

En el seno de la Unión Europea, la Directiva matriz-filial37 se ha visto modificada 

recientemente38 en la línea de las acciones emprendidas en el seno de la OCDE39, 

                                                 

35 Otro trabajo relevante en la materia es el Documento de la OCDE de marzo de 2012 sobre «Hybrid 
Mismatch Agreements». 

36 Artículo 15. j) de la LIS. 

37 Directiva 2011/96/UE, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales 
de Estados miembros diferentes. 

38 La referida modificación fue realizada por la Directiva 2014/86/UE del Consejo de 8 de julio de 2014. 
Como trabajos previos a esta Directiva, cabe destacar "Tackling double non-taxation for fairer and more 
robust tax systems" (29.02.2012). La Directiva 2014/86/UE forma parte de las diversas medidas 
anunciadas por la Comisión Europea en su Comunicación “Plan de Acción para luchar contra el fraude 
y la evasión fiscal”, de 6 de diciembre de 2012 (COM(2012) 722 final), así como en su “Recomendación 
sobre planificación fiscal agresiva”, de la misma fecha (C(2012) 8806 final). La propuesta de Directiva 
fue presentada el pasado 25 de noviembre de 2013 (COM(2013)814final). 

39 MARTÍN JIMÉNEZ, A.J., CALDERÓN CARRERO, J.M.: "El plan de acción de la OCDE para eliminar la 
erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios a otras jurisdicciones (“BEPS”): ¿el final, el 
principio del final o el final del principio?", Quincena Fiscal Aranzadi, n. 1, 2014, p. 4. 
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modificándose el artículo 4.1.a) de la Directiva matriz-filial se ha visto modificado en el sentido 

apuntado40, para impedir que se produzcan situaciones de doble no imposición a nivel global. 

En este contexto, la modificación operada en el artículo 21 del TRLIS referida al inicio de este 

apartado, está en la línea, no sólo de los trabajos desarrollados en el seno de la OCDE sino 

también de la nueva Directiva matriz-filial. 

Aplaudimos la inclusión en el artículo 21 de la Ley 27/2014 de la recomendación del plan 

BEPS, a través de la cual se zanja el debate sobre el (posible) doble aprovechamiento de 

ventajas (deducción del gasto/exención del ingreso), por causa de los desajustes en la 

calificación de los denominados instrumentos financieros híbridos a efectos fiscales entre la 

legislación española y la legislación del Estado de residencia de las entidades filiales 

distribuidoras de los mismos, como el que se producía en torno a los juros brasileños. La 

nueva previsión contribuye a la consecución de una tributación coherente a nivel global, al 

servir para restringir la aplicación de la exención a los supuestos en los que se ha producido, 

de manera efectiva, una situación de doble imposición económica41.  
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Na ordem jurídica portuguesa, a protecção da vida humana (e não somente da vida da pessoa 

humana) é regulada, na Constituição (CRP), pelo artigo 24.º e, no Código Penal (CP), pelos 

artigos 131.º a 142.º. O legislador penal efectua uma distinção – que não é feita pelo legislador 

constitucional – entre vida intra e extra-uterina, sendo a primeira protegida pelo disposto nos 

artigos 140.º a 142.º do CP, e a última pelos artigos 131.º a 139.º. A partir da análise dos 

artigos referidos, e tomando em consideração quer o critério da medida da pena abstracta, 

quer o regime do homicídio e do aborto na sua totalidade, é notório que o legislador considera 

que existem dois bens jurídico-criminais distintos, sendo conferida maior protecção à vida 

extra-uterina, visto que são cominadas sanções mais graves para o crime de homicídio, bem 

como a punibilidade do homicídio por negligência, algo que não acontece em relação ao 

aborto (cf. Cunha, 2012: 231). Jorge de Figueiredo Dias, a propósito desta distinção, refere 

que  

 

[t]ratasse-se do mesmo bem jurídico e seria difícil excogitar razões político-

criminalmente fundadas para que fosse tão distinta quanto o é (e quanto sempre o foi, 

e quanto o é por toda a parte) a força de tutela do mesmo bem jurídico, conduzindo no 

caso do homicídio simples à possibilidade de aplicação de uma pena de prisão de 16 

anos e no aborto simples a uma pena máxima de 8 anos (…). De resto, o CP português 

consagrou claramente esta posição, ao chamar “vida” ao bem jurídico protegido pelo 

homicídio e “vida intra-uterina” ao protegido pelo aborto; (...) não parece poder pôr-se 

em dúvida que a inclusão daqueles crimes em capítulos diversos e a sua diferente 

epígrafe obriga à conclusão – a única, como se disse, político-criminalmente fundada 

– de que são distintos os bens jurídicos protegidos. (Dias, 2012: 6-7) 

 

Todavia, na nossa opinião, há um erro em que Figueiredo Dias cai, juntamente com 

toda a doutrina que debate a questão do início da vida humana, que é o de não considerar se 

o legislador penal ordinário pode, tendo em atenção o quadro constitucional vigente, distinguir 
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entre “vida” e “vida intra-uterina” através da criação de dois regimes jurídico-penais de 

protecção para cada uma delas; no nosso entender, esta distinção não tem razão de ser, visto 

que a tipificação de um crime que apenas pode ser cometido contra um ser que ainda está no 

útero da sua mãe viola o princípio da igualdade entre seres humanos (i.e. entre nascituros e 

seres humanos já nascidos), positivado (de forma insatisfatória em virtude de o texto utilizar 

o conceito político-jurídico “cidadãos” quando o Direito tutela todos os seres humanos, e não 

somente os cidadãos de um determinado Estado) no artigo 13.º da CRP, bem como o princípio 

da dignidade da pessoa humana (que, no nosso entender, deve ser entendido como um 

princípio de protecção da dignidade do ser humano, e não somente da pessoa humana) 

consagrado no artigo 1.º da CRP, que é um dos corolários do princípio do Estado de Direito, 

reconhecido no artigo 2.º da CRP. A opção legislativa em tipificar o crime de aborto, 

contrapondo-o ao crime de homicídio é, do nosso ponto de vista, inconstitucional, na medida 

em que considera que o nascituro tem menor dignidade do que o ser humano já nascido e, 

por isso, é merecedor de menor protecção.  

Poder-se-ia objectar que, pelo facto de o nascituro não ser (ainda) uma pessoa, estaria 

excluído do escopo da protecção constitucional que considera a vida humana como sendo 

“inviolável” (artigo 24.º da CRP). O argumento seria o de que, precisamente por ainda não ser 

uma pessoa, o nascituro não tem a mesma dignidade de que goza o ser humano já nascido. 

Segundo este prisma, não haveria infracção ao princípio da igualdade porque nascituro e ser 

humano já nascido são desiguais, e, por isso mesmo, o princípio da igualdade continua a ser 

respeitado, visto que o mesmo consiste em tratar o igual por igual e o desigual por desigual. 

Este argumento não chega, nem pretende chegar, à conclusão de que o nascituro carece 

totalmente de dignidade. No entanto, exactamente por ter uma dignidade de menor grau 

quando comparado com um ser humano já nascido, é perfeitamente legítimo, de um ponto de 

vista moral e jurídico, que a tipificação do crime que protege a vida humana intra-uterina inclua 

excepções não passíveis de serem tipificadas no caso da vida humana extra-uterina,1 a 

estatuição de sanções marcadamente inferiores por comparação com as do crime de 

homicídio, e a não punibilidade do dano morte cometido por negligência. Uma versão deste 

argumento é, de resto, utilizada pelo Tribunal Constitucional (TC) nos Acórdãos 85/85 e 

75/2010. Com efeito, nestes acórdãos, bem como nos Acórdãos 25/84 e 288/98, o TC 

reconhece que a vida do feto é uma vida humana. Todavia, conforme é claramente dito nos 

dois primeiros acórdãos, é uma vida humana que não é “inviolável” nos mesmos termos em 

                                                 
1 Referimo-nos à previsão constante da alínea e) do número 1 do artigo 142.º do CP, que, naturalmente, 
é incapaz de ter uma regra análoga que se aplicasse a seres humanos já nascidos. A regra, 
obviamente, é a de que é lícito e não-punível produzir o dano morte no nascituro, nas primeiras 10 
semanas de gravidez, e desde que haja consentimento da mãe para tal, sem que seja necessário que 
se verifique a existência, no caso concreto, de quaisquer das causas de exclusão da ilicitude ou da 
culpa que existem no Direito Penal.  
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que o é a vida de seres humanos já nascidos em virtude de fetos não serem pessoas, razão 

pela qual a protecção da regra do artigo 24.º da CRP não lhes é aplicável. 

Contudo, é necessário notar que “pessoa”, quando aplicado a seres sencientes, é um 

conceito filosófico, e não um conceito (exclusivamente) biológico ou jurídico. Segundo Jeff 

McMahan, entende-se, por “pessoa”, “qualquer entidade com uma vida mental de uma certa 

ordem de complexidade e sofisticação. Em geral, para se ser uma pessoa, um indivíduo tem 

que ter capacidade de auto-consciência.”2 (McMahan, 2002: 6) Precisamente por certos seres 

não-humanos terem, igualmente, esta mesma capacidade de auto-consciência e de uma vida 

mental com alguma sofisticação é possível a autores como, por exemplo, Peter Singer, 

defenderem que existem pessoas não-humanas. Segundo Singer, “‘pessoa’ é frequentemente 

usado como se significasse o mesmo que ‘ser humano’. No entanto, os termos não são 

equivalentes; pode haver uma pessoa que não seja um membro da nossa espécie. Podem 

haver também membros da nossa espécie que não sejam pessoas.” (Singer, 1999: 87)3 

Nascituros, infantes (até cerca de um ano de idade), doentes mentais profundos e doentes 

em estado vegetativo permanente e irreversível (sem, contudo, se ter verificado a cessação 

irreversível das funções do tronco cerebral)4 constituem alguns exemplos de membros da 

espécie humana que não são pessoas em sentido filosófico. Se se chegar à conclusão de que 

o Direito não tem a obrigação de tutelar a vida de seres humanos que não são pessoas nas 

mesmas condições em que o faz em relação a seres humanos que são pessoas, como o TC 

defende nos acórdãos acima citados, então os nascituros não deveriam ser os únicos a terem 

um regime de protecção jurídico-penal menos garantístico. Este raciocínio levaria à conclusão 

absurda de que não seria possível cometer o crime de homicídio sobre crianças até um ano 

de idade, doentes mentais profundos e doentes em estado vegetativo permanente e 

irreversível na medida em que, sendo o homicídio definido como o acto de “matar outra 

pessoa” (artigo 131.º CP), a falta do objecto “pessoa” nos seres humanos acima mencionados 

impediria o preenchimento do tipo do ilícito do crime de homicídio. 

Naturalmente, a obtenção deste resultado absurdo é afastada a partir do momento em 

que se entenda que nem o legislador constitucional, nem o legislador ordinário do CP usam o 

termo “pessoa” em sentido filosófico. Parece-nos que ambos os legisladores caem no erro 

comum identificado por Singer, i.e. o de utilizar as expressões “pessoa” e “ser humano” como 

sinónimos. Se, por um lado, isto permite proteger, através da incriminação do homicídio, 

                                                 
2 Citação original: “any entity with a mental life of a certain order of complexity and sophistication. 
Roughly speaking, to be a person, one must have the capacity for self-consciousness.” 
3 Citação original: “‘person’ is often used as if it meant the same as ‘human being’. Yet the terms are 
not equivalent; there could be a person who is not a member of our species. There could also be 
members of our species who are not persons.” 
4 Sobre a diferença entre “morte cerebral” e “estado vegetativo” cf. Jellinger, 2010. 
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crianças com menos de um ano de idade, doentes mentais profundos ou doentes em estado 

vegetativo permanente e irreversível, não se vislumbram, por outro lado, quaisquer razões 

para excluir os nascituros do escopo desta protecção.  

 Este raciocínio não ignora que o conceito jurídico “pessoa” é, por vezes e em diferentes 

instâncias, propositadamente divergente do conceito filosófico “pessoa” tal como o mesmo é 

aplicado a seres sencientes, como sucede, por exemplo, com a designação “pessoa 

colectiva”, que goza, segundo o Direito positivo vigente, juntamente com os seres humanos 

(excluindo os nascituros), de personalidade jurídica. Esta situação, aliás, reforça o nosso 

argumento segundo o qual o legislador, quando usa o termo “pessoa”, seja em que 

circunstância for, não está preocupado com o que se entende filosoficamente por “pessoa”. 

É, no entanto, preciso notar que usar o termo “pessoa”, ou o seu derivado “personalidade”, 

com o intuito de delimitar que entidades são sujeitos de direitos e deveres que lhes permitam 

efectuar acções que produzam efeitos jurídicos tanto na sua esfera jurídica como na esfera 

jurídica de outrem é algo substancialmente diferente de usar o termo “pessoa” para definir 

que seres humanos é que são protegidos através do crime de homicídio. É aceitável, como 

medida de política jurídica, por exemplo, que se condicione a capacidade sucessória passiva 

do nascituro ao evento do seu nascimento completo e com vida em grande medida porque a 

eliminação desta condição não só não o beneficiaria em nada, como provocaria complicações 

desnecessárias a nível sucessório. Dito por outras palavras, se o nascituro tivesse capacidade 

sucessória passiva plena, i.e. sem a condicionante do seu nascimento completo e com vida, 

os únicos beneficiados com esta situação seriam os seus progenitores, caso o nascituro 

falecesse no útero. Do ponto de vista do nascituro é completamente indiferente que o regime 

legal condicione, ou não, a sua capacidade sucessória passiva ao seu nascimento, razão pela 

qual qualquer uma desta duas soluções é aceitável.  

O mesmo não se verifica, todavia, com a protecção da sua vida. Desta forma, excluir 

uma certa categoria de seres humanos do escopo de protecção conferido pela incriminação 

do homicídio apenas e só porque os mesmos não se encaixam numa definição jurídica é 

arbitrário e injusto. O grau de arbitrariedade é, aliás, exacerbado quando se atenta na 

discussão doutrinária acerca do momento a partir do qual se deve considerar que a vida extra-

uterina começa, para que a protecção através da incriminação do homicídio seja efectivada. 

A generalidade da doutrina refere, neste sentido, a letra do artigo 136.º do CP, retirando daí 

o argumento de que a protecção do bem jurídico-criminal “vida” através do crime de homicídio 

começa durante o parto, na medida em que existe uma preocupação “com o desvalor material 

de um comportamento que (…) possa já aniquilar um ser que representamos como ser 

humano. Por isso, (…) durante o parto há vida humana, é uma pessoa o vivente que se agride, 

e será homicida quem atente contra ela.” (Beleza, 1984: 12) Esta ideia de Teresa Beleza 
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comporta duas falácias: a primeira é a acima aludida confusão entre “pessoa” e “ser humano”. 

A segunda, algo inexplicável, é a fundamentação da relevância do parto para efeitos de 

protecção através da incriminação de homicídio usando a asserção de que “durante o parto 

há vida humana”, o que, a contrario, significa que antes do parto não há vida humana, o que 

é patentemente falso. Por um lado, quando o trabalho de parto começa, o feto não se 

transforma numa pessoa; tal só acontece, de forma gradual, a partir do segundo ano de vida. 

Por outro lado, antes do trabalho de parto já existe um ser humano, dado que o nascituro é 

membro da espécie humana desde a sua concepção. É fácil, a partir destas considerações, 

verificar em que consiste o exacerbamento da arbitrariedade acima aludido: para o Direito 

Penal, um ser humano passa a ser considerado uma “pessoa” apenas e só porque está na 

iminência de nascer. Esta é, por conseguinte, uma solução totalmente desprovida de bases 

filosóficas e morais, visto que há um incremento de protecção jurídica que tem como condição 

necessária e suficiente um facto da natureza (o trabalho de parto), ignorando-se simplesmente 

todos os critérios que, efectivamente, distinguem entes que são pessoas de entes que o não 

são. O critério jurídico-penal de “pessoa” aplicado a seres humanos (por oposição à aplicação 

jurídico-civil do termo “pessoa” a entidades não humanas como as “pessoas colectivas”) é, 

por conseguinte, totalmente arbitrário, visto que se apoia num facto da natureza que não 

modifica ontologicamente o ser humano em questão. Dito por outras palavras, o começo do 

trabalho de parto não produz qualquer diferença no nascituro. O ser humano cuja vida é 

tutelada através do crime de aborto é exactamente o mesmo ser humano cuja vida passa a 

ser tutelada pelo crime de homicídio após o começo do trabalho de parto. 

O argumento de que o nascituro é um ser humano e que, por isso, tem a dignidade 

inerente à que advém do conceito de “pessoa humana” (rectius “ser humano”), merecendo 

protecção por parte da ordem jurídica, é normalmente utilizado a favor da incriminação do 

aborto, quer por parte daqueles que, por um lado, defendem uma criminalização absoluta, 

funcionando as “indicações” terapêutica, eugénica e ética (ou criminológica) como causas de 

exclusão da culpa (cf. Almeida Costa, 1984), quer por parte de quem, por outro lado, apenas 

pretende ver afastada, enquanto causa de exclusão da ilicitude, quer a “indicação” económico-

social, quer o modelo dos prazos (cf. Soeiro, voto vencido Acórdão TC 75/2010: 15596-7), 

havendo o último sido introduzido no ordenamento jurídico português pela Lei nº 16/2007, 

dando origem à actual alínea e) do nº1 do artigo 142.º do CP. Apesar de concordarmos, de 

forma geral, com as conclusões a que chegam os defensores da incriminação do aborto, não 

deixamos de nos surpreender pelo facto de os mesmos não se aperceberem da força dos 

seus próprios argumentos, visto que apenas parecem empenhados em arguir contra a 

concessão de uma espécie de “direito potestativo”, por parte da mulher grávida, ao aborto, 

dentro de determinado prazo, ao invés de irem até às últimas consequências e arguírem que, 
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pelo facto de o nascituro ser, precisamente, um ser humano, a sua vida deve ser tutelada 

através do crime de homicídio. Naturalmente, segundo este argumento, a descriminalização 

da “indicação” económico-social, bem como a consagração de um modelo de prazos a si 

associada, é inconstitucional; sem embargo, a conclusão lógica deste argumento tem 

implicações muito mais profundas, que se traduzem no facto de que sempre que o aborto seja 

considerado ilícito e culposo deve ser punido a título de homicídio, e não de aborto, visto 

estarmos perante um único bem jurídico-criminal – a vida humana. 

Em 1985, ao ter-se pronunciado acerca da questão da constitucionalidade dos artigos 

140.º e 141.º do CP, na redacção que lhes fora dada pelo artigo 1.º da Lei nº 6/84, o TC arguiu 

que  

 

entende-se que a vida intra-uterina compartilha da posição que a Constituição confere 

à vida humana enquanto bem constitucionalmente protegido (…), mas que não pode 

gozar da protecção constitucional do direito à vida propriamente dito — que só cabe a 

pessoas (…) Só as pessoas podem ser titulares de direitos fundamentais — pois não 

há direitos fundamentais sem sujeito −, pelo que o regime constitucional de protecção 

especial do direito à vida, como um dos “direitos, liberdades e garantias pessoais”, não 

vale directamente e de pleno direito para a vida intra-uterina e para os nascituros. (…) 

A verdade é que o feto (ainda) não é uma pessoa, um homem, não podendo por isso 

ser directamente titular de direitos fundamentais enquanto tais. A protecção que é 

devida ao direito de cada homem à sua vida não é aplicável directamente, no mesmo 

plano, à vida pré-natal, intra-uterina. (Acórdão TC 85/85) 

 

Esta posição surge com o intuito de defender a constitucionalidade da opção legislativa 

em excluir a ilicitude do aborto com base nas “indicações” terapêutica, eugénica e ética (ou 

criminológica), mas poderia perfeitamente ser igualmente usada por quem pretendesse, 

simplesmente, justificar a existência do crime de aborto, enquanto tipo independente e distinto 

do tipo do crime de homicídio. Segundo o argumento do TC, no Acórdão 85/85, o nascituro 

não é, pura e simplesmente, uma pessoa, o que leva à conclusão de que a sua vida nunca 

poderia ser tutelada pelo crime de homicídio. Esta posição demonstra que o TC não caiu, 

nesta instância, no erro comum de confundir “pessoa” com “ser humano”. O TC comete, 

contudo, um outro erro, a saber, o de assumir que o legislador constituinte utiliza o termo 

“pessoa” (como acontece, e.g. em “dignidade da pessoa humana”) no seu sentido correcto. 

Pelas razões expostas supra não nos parece que este seja um entendimento que se deva 

sufragar. Dito por outras palavras, o TC distingue correctamente o que é uma “pessoa” do que 
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é um “ser humano”5, mas assume, erradamente, que o legislador constituinte fez o mesmo, já 

que, pelos motivos acima expostos, nos parece que o legislador constituinte quis proteger a 

vida de todos os seres humanos, e não somente a dos seres humanos que sejam pessoas. A 

partir deste prisma é perfeitamente plausível que se conceba a aplicação do crime de 

homicídio a actos ilícitos e culposos que inflijam o dano morte a um nascituro. É, no entanto, 

curioso verificar que esta conclusão não foi, até agora, avançada devido à pouca ambição da 

opinião favorável à não inclusão das “indicações” de índole económico-social, em conjugação 

com o modelo dos prazos, enquanto causa de exclusão da ilicitude do crime de aborto, 

manifestada, por exemplo, pelo mandatário do Presidente da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma da Madeira, transcrita no Acórdão nº 75/2010, segundo a qual o nº 1 do 

artigo 24.º da CRP “não deslinda entre vidas humanas “mais fortes” e vidas humanas “mais 

fracas”, sabendo-se hoje com segurança, através da Ciência, que a gravidez implica a 

existência de um novo ser humano, o qual é gerado no momento da fecundação, não mais 

parando a sua evolução até ao momento da sua morte física”, razão pela qual “é 

ontologicamente que se deve sempre conceber a vida humana, a qual deve receber uma 

protecção qualitativamente idêntica desde o momento em que aparece, que é a partir da 

concepção, mesmo ainda quando não há nidificação do óvulo fecundado.” (Acórdão TC 

75/2010: 15571. Itálicos nossos) Dizemos que esta opinião é pouco ambiciosa na medida em 

que se limita, precisamente, a defender a inconstitucionalidade da exclusão da ilicitude do 

aborto por “indicações” de índole económico-social, conjugada com o modelo dos prazos, 

visto que “continua a ser crime a mesma prática abortiva feita, com os mesmos fundamentos, 

em bebé que tenha 10 semanas e mais um dia”, pelo que “a despenalização efectuada funda-

se numa delimitação arbitrária e, por isso, juridicamente insuportável.” (Acórdão TC 75/2010: 

15571) A conclusão não segue, no entanto, as premissas, dado que, se a vida humana 

começa no momento da fecundação, e se, por via disso, a protecção que o ordenamento 

jurídico lhe deve prestar deve ser “qualitativamente idêntica”, esta protecção deve ser sempre 

a mesma, independentemente de o ser humano estar na fase de gestação, de a mulher 

grávida já ter iniciado o trabalho de parto, ou de se ter verificado o nascimento completo e 

                                                 
5 Em todo o caso, o TC não tomou em consideração que os seus argumentos podem levar ao resultado 
absurdo e nefasto de se deixar sem tutela jurídico-penal os seres humanos que deixaram de ser 
pessoas, bem como as crianças com menos de um ano de idade. Naturalmente, esta omissão é 
justificável em virtude de esta questão, por nós levantada, não fazer parte do objecto processual, mas 
seria interessante ver até que ponto é que a jurisprudência destes acórdãos do TC influenciaria uma 
possível decisão num hipotético caso onde se desafiasse a constitucionalidade da aplicação do crime 
de homicídio por morte de alguém que tivesse deixado de ser uma pessoa. O nosso argumento leva a 
que todos os seres humanos devam ser protegidos pelo crime de homicídio; o argumento do TC leva 
a que se descubra uma inconstitucionalidade por omissão, na medida em que, como consequência 
lógica deste argumento, a lei penal positiva deveria tipificar, juntamente com o crime de aborto, outros 
crimes que incidissem sobre a provocação da morte de seres humanos que deixaram de ser pessoas. 
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com vida. O argumento de que deve existir uma “protecção qualitativamente idêntica” “a partir 

da concepção”, em obediência a um entendimento ontológico da vida humana, não poderá 

levar somente à conclusão de que a interrupção voluntária da gravidez, com ou sem 

consentimento da mulher grávida, feita à revelia de quaisquer causas de exclusão da ilicitude 

ou da culpa e independentemente da existência de prazos, deve subsumir-se na previsão do 

crime de aborto. Em nossa opinião, a argumentação levada a cabo, que subscrevemos 

inteiramente, salvo na parte da conclusão, tem como consequência que o acto de matar o 

nascituro, quando ilícito e culposo, configura um crime de homicídio. Esta é a única conclusão 

congruente com as ideias de que a vida humana deve ser concebida em termos ontológicos, 

que começa com a concepção e que “a gravidez implica a existência de um novo ser humano”; 

a vida dos seres humanos deve sempre ser tutelada através da incriminação do homicídio, e 

não através da previsão de um crime autónomo cuja fronteira com o crime de homicídio 

assenta exclusivamente em considerações de política criminal que, no nosso entender, são 

inoperantes neste domínio.6 

Com efeito, em Estados submetidos ao Direito, “ter um direito fundamental (…) 

equivale a ter um trunfo num jogo de cartas. A carta de trunfo prevalece sobre as outras” 

(Novais, 2006: 17), o que significa que, em ordenamentos jurídicos onde o Estado esteja 

submetido ao Direito – aos direitos fundamentais –, existe uma área onde não há espaço para 

considerações de índole política, tendo os cidadãos garantias efectivas contra a ingerência 

dos poderes do Estado. Sendo o direito à vida considerado, como indubitavelmente o é, um 

direito fundamental de natureza pessoal, o mesmo está subtraído a considerações de índole 

política. De facto, a resposta à questão da incriminação/descriminalização do aborto, ou da 

existência de dois tipos de crimes distintos para a protecção da vida humana, consoante a 

mesma seja intra ou extra-uterina, sendo uma questão jurídica, tem que ser respondida, em 

primeira instância, pela ciência, e não por considerações jurídico-políticas, dado que os 

cientistas são as pessoas que melhor equipadas estão para responder a questões deste 

                                                 
6 Por outro lado, há que considerar que a discussão jurídica acerca do começo da vida não é feita a 
partir de uma base ontológica, assentando, ao invés, numa construção doutrinária que, pese embora 
ser apoiada num argumento literal, não passa de uma interpretação da lei conjugada com o princípio 
in dubio pro libertate, e que leva a doutrina a afirmar que, na falta de previsão legal expressa acerca 
do começo da vida, deve incluir-se como fazendo parte da mesma o momento em que o parto se inicia, 
dado que esta solução permite alargar o escopo do direito fundamental à vida, consagrado no artigo 
24.º da CRP. Contudo, não deixamos de estar somente perante uma construção doutrinária, visto que 
esta solução não resulta directamente da letra da lei, dado que não há regra legal expressa que defina 
o começo da vida. Para além disso, é importante que se reconheça, definitivamente, que esta discussão 
doutrinária não está, na realidade, centrada na questão do começo da vida mas sim na questão de 
saber a partir de que momento é que o Direito protege a vida através da incriminação do homicídio, na 
medida em que a discussão e decisão da questão de saber quando começa, de facto, a vida, é 
científica, e não jurídica. O nosso argumento é somente o de que distinguir entre vida intra e extra-
uterina é, em si mesmo, arbitrário.  
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género. O Direito só poderá intervir tomando em linha de conta a natureza do nascituro, 

natureza essa que só a ciência médica está apta a descobrir. 

Por conseguinte, se a ciência chegar à conclusão de que a vida intra-uterina ainda não 

é vida humana, então a regulação da mesma poderá ser ponderada a partir de uma 

perspectiva de política criminal (cf. Andrade, 1979, Pereira, 1995: 69-78, Cunha, 2012), sendo 

legítimo, por esta perspectiva, ao Estado, através dos seus poderes constituídos, criminalizar 

ou descriminalizar a interrupção da gravidez como bem entender criando, inclusive, para o 

efeito, um tipo de crime autónomo, distinto do tipo do crime de homicídio. Se, por outro lado, 

a ciência chegar à conclusão de que os nascituros são já vida humana, que são seres 

humanos ainda antes do seu nascimento completo e com vida, então um ordenamento jurídico 

submetido à regra do Estado de Direito não poderá deixar de reconhecer que os nascituros 

têm um efectivo direito fundamental subjectivo à vida, com a inerente garantia de abstenção, 

por parte do Estado, em possibilitar a sua destruição, competindo, desta forma, ao Estado 

tomar as medidas necessárias para assegurar o efectivo direito à vida do nascituro, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (rectius, do ser humano), da 

igualdade (entre seres humanos) e do Estado de Direito. Por este prisma, a questão da 

interrupção voluntária da gravidez não poderá ser objecto de ponderações de índole político-

criminal na medida em que, num Estado de Direito, os direitos fundamentais funcionam como 

trunfos contra a maioria. Com efeito, os direitos fundamentais de natureza pessoal, cuja 

“norma constitucional de direitos fundamentais cria, ela própria, uma área juridicamente 

delimitada ou delimitável de livre acesso ou fruição de um bem ou interesse de liberdade 

protegido pelo direito fundamental, impondo, desde logo, aos poderes constituídos a 

obrigação de acatarem e garantirem a inviolabilidade e possibilidades jurídicas de realização 

e concretização do poder de autodeterminação individual assim, directa ou indirectamente, 

reconhecido”, não estão dependentes “de pressupostos materiais, designadamente 

financeiros”, que não se encontrem “na inteira disponibilidade da decisão do Estado” (Novais, 

2003: 133-4), em contraposição com o que acontece com os direitos fundamentais de 

natureza social, esses sim dependentes do critério do politicamente oportuno ou exequível. 

O Direito tem, por conseguinte, de confiar na opinião dos cientistas peritos nesta 

matéria. Um argumento de base científica que leve à declaração de inconstitucionalidade do 

crime de aborto, efectivando a tutela da vida do nascituro através das regras que incriminam 

o homicídio, poderá ser extraído a partir do trabalho de Maureen L. Condic, que defende que  

 

baseado em critérios científicos universalmente aceites, uma célula nova, o zigoto 

humano, começa a sua existência no momento da fusão esperma-ovo, um evento que 

ocorre em menos de um segundo. Após a sua formação, o zigoto inicia imediatamente 



O Aborto É Um Crime Inconstitucional 

563 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

uma sequência complexa de eventos que estabelecem as condições moleculares 

requeridas para um desenvolvimento embrionário continuado. O comportamento do 

zigoto é radicalmente diferente do do esperma ou do do ovo separadamente, e é 

característico do de um organismo humano. Assim sendo, os indícios científicos 

suportam a conclusão de que o zigoto é um organismo humano e de que a vida de um 

novo ser humano começa num cientificamente bem definido “momento de concepção”. 

Esta conclusão é objectiva, consistente com os indícios factuais, e independente de 

qualquer específica visão ética, moral, política ou religiosa da vida humana ou dos 

embriões humanos. (Condic, 2008: ix)7 

 

Face ao acima exposto, estamos em crer que esta questão jurídica está subtraída a 

considerações de política criminal, na medida em que o nascituro é um ser humano – algo 

que só pode ser determinado pela ciência – e, como tal, goza plenamente, e directamente, de 

acordo com os argumentos expostos ao longo deste trabalho, da protecção conferida pelo 

artigo 24.º da CRP, que alberga um direito fundamental pessoal de liberdade que, pela sua 

própria natureza, se encontra subtraído à reserva do politicamente oportuno ou exequível. A 

incriminação do aborto, enquanto crime distinto do tipo do crime de homicídio, deve, segundo 

esta linha de raciocínio, ser declarada inconstitucional, dado que as razões fornecidas para a 

sua existência são de índole puramente política – ou seja, o legislador efectua uma divisão 

entre vida intra e extra-uterina completamente arbitrária quer filosoficamente, quer do ponto 

de vista da garantia do direito fundamental à vida, visto que, sob este último prisma, não é 

apresentado nenhum argumento que justifique conferir-se menor protecção a um ser humano 

antes do início do parto – e não jurídica.  

A subsistência do crime de aborto, enquanto crime autónomo, dependeria de uma 

fundamentação que justificasse um tratamento diferenciado entre seres humanos, assente no 

seu diferente estádio de desenvolvimento. As fundamentações que normalmente são 

avançadas nesse sentido – e que, apesar do seu número elevado, diríamos que caem em 

duas grandes categorias: a viabilidade do feto e a sua autonomia em relação ao corpo da mãe 

– não têm em consideração o facto de que, se o processo de desenvolvimento do nascituro 

não for afectado pela acção humana, ele alcançará o estádio de “pessoa”. Na nossa opinião, 

                                                 
7 Lê-se no original: “based on universally accepted scientific criteria, a new cell, the human zygote, 
comes into existence at the moment of sperm-egg fusion, an event that occurs in less than a second. 
Upon formation, the zygote immediately initiates a complex sequence of events that establish the 
molecular conditions required for continued embryonic development. The behavior of the zygote is 
radically unlike that of either sperm or egg separately and is characteristic of a human organism. Thus, 
the scientific evidence supports the conclusion that a zygote is a human organism and that the life of a 
new human being commences at a scientifically well defined “moment of conception.” This conclusion 
is objective, consistent with the factual evidence, and independent of any specific ethical, moral, political, 
or religious view of human life or of human embryos.”  
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não compete ao legislador efetuar distinções que lhe estão vedadas pelos princípios de que 

todos os seres humanos têm direito à vida, à dignidade, à igualdade e ao seu desenvolvimento 

pessoal, que decorrem da obediência ao princípio do Estado de Direito.  

Desta forma, se o argumento do Tribunal Constitucional, no Acórdão nº 75/2010, é o 

de reiterar a opinião do Acórdão nº 85/85, segundo o qual o nascituro “não pode gozar da 

protecção constitucional do direito à vida propriamente dito — que só cabe a pessoas”, porque 

“só as pessoas podem ser titulares de direitos fundamentais — pois não há direitos 

fundamentais sem sujeito −, pelo que o regime constitucional de protecção especial do direito 

à vida, como um dos “direitos, liberdades e garantias pessoais”, não vale directamente e de 

pleno direito para a vida intra-uterina e para os nascituros”, seguindo a lógica de que “o feto 

(ainda) não é uma pessoa, um homem, não podendo por isso ser directamente titular de 

direitos fundamentais enquanto tais”, o que leva a que “a protecção que é devida ao direito 

de cada homem à sua vida não é aplicável directamente, no mesmo plano, à vida pré-natal, 

intra-uterina”, de forma a permitir a descriminalização da “indicação” económico-social do 

aborto, conjugada com o modelo dos “prazos” – e, inerentemente, a manutenção do crime de 

aborto enquanto crime independente do crime de homicídio –, então afigura-se-nos que este 

argumento é errado, visto que ignora as indicações da ciência e, por conseguinte, trata como 

desigual aquilo que é, efectivamente, igual. A partir do momento em que se sabe que a vida 

do ser humano começa a partir da concepção, demarcar fronteiras entre o crime de aborto e 

o de homicídio será sempre artificial e arbitrário, na medida em que estamos sempre a falar 

da protecção da mesma vida, que é a vida de um ser da espécie humana. Não há uma 

metamorfose, não há uma diferença qualitativa entre o nascituro e a pessoa nascida e, por 

isso, não se justifica que haja dois crimes diferentes para proteger aquele que é, no nosso 

entender, fundado em dados científicos, o mesmo bem jurídico-criminal. Daqui resulta que, 

se o bem jurídico-criminal é o mesmo, não faz sentido que haja dois crimes distintos para o 

proteger, com diferenças de regime assinaláveis entre ambos, não só ao nível das molduras 

penais abstractas, mas também em matéria de privilegiamento, qualificação e tentativa. 
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CAPÍTULO XL 

 
 

O TRÁFICO DE PESSOAS: UMA ANÁLISE A PARTIR DAS NOTÍCIAS 
 

Juliana Frei Cunha 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

 
INTRODUÇÃO 

 

O tráfico de pessoas atravessa os séculos e, na contemporaneidade, é um dos 

reflexos da globalização e do modelo econômico hegemônico, pois está intrinsecamente 

relacionado ao fenômeno dos fluxos migratórios. Violador de inúmeras faces da dignidade 

humana, não raro, são construídas ideias, representações e discursos acerca deste crime, 

que pouco ou nada o aproximam do “[...] recrutamento, o transporte, a transferência, o 

alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras 

formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de 

vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o 

consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração [...]” 

--- conduta definida no artigo 3º das disposições gerais do Protocolo Adicional à Convenção 

das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, 

Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças (Protocolo de 

Palermo).  

As finalidades do tráfico humano estão em constante mutação, mas, dentre elas 

encontra-se o trabalho forçado e práticas análogas à escravidão, adoções ilegais, remoção 

de órgãos e exploração sexual. Frequentemente aborda-se somente esta última, relegando 

as demais a um segundo plano. Observa-se que os meios de comunicação de massa são 

protagonistas nesta distorção de conceitos o que dificulta a compreensão acerca das 

particularidades do crime, a elaboração de políticas públicas apropriadas, assim como o real 

enfrentamento seja pela via preventiva ou repressiva.  

Considerando esses pressupostos, o presente trabalho buscará apresentar a 

configuração deste crime fundamentando-se no supramencionado Protocolo para, então, 

realizar uma análise de conteúdo de notícias veiculadas na internet, de modo a verificar como 

ocorre a abordagem do tráfico de pessoas. As notícias serão estudadas sob uma série de 

critérios qualitativos, os resultados relevantes serão apresentados em forma de gráfico1 para 

                                                 
1 Agradecimento especial ao amigo Adriano Ferreira Coelho pelo auxílio na elaboração dos gráficos 
constantes desse artigo. 
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facilitar a visualização. O objetivo geral deste trabalho é comparar o conceito de tráfico de 

pessoas constante do Protocolo de Palermo e o difundido pela grande mídia. A partir desta 

comparação, o objetivo específico consiste em apontar os principais pontos problemáticos --- 

aqueles que recebem mais ou menos atenção ---, assim como as possíveis inadequações 

conceituais, revelando para a comunidade jurídica e para os elaboradores de políticas 

públicas quais são os assuntos que devem receber especial tratamento quando do 

enfrentamento ao tráfico de pessoas.  

 

DELINEAMENTO CONCEITUAL DO TRÁFICO DE PESSOAS  

 

Contemporaneamente, o tráfico de pessoas é definido pelo Protocolo Adicional à 

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à 

Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, 

mais conhecido como Protocolo de Palermo. Por se tratar de um marco internacional deve 

servir como norte aos países signatários para que legislem, de modo, a criminalizar essa 

conduta violadora de direitos humanos.  O Protocolo é dividido em quatro partes: as 

disposições gerais; a proteção às vítimas do tráfico de pessoas; prevenção, cooperação e 

outras medidas; disposições finais. Logo no artigo 3º, nas disposições gerais, é apresentada 

uma definição do crime em questão: 

Para efeitos do presente Protocolo: 
a) A expressão "tráfico de pessoas" significa o recrutamento, o 
transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, 
recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, 
ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação 
de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou 
benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha 
autoridade sobre outra para fins de exploração. A exploração incluirá, 
no mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou outras formas 
de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou 
práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos; 
b) O consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas tendo em 
vista qualquer tipo de exploração descrito na alínea a) do presente 
Artigo será considerado irrelevante se tiver sido utilizado qualquer um 
dos meios referidos na alínea a); 
c) O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o 
acolhimento de uma criança para fins de exploração serão 
considerados "tráfico de pessoas" mesmo que não envolvam nenhum 
dos meios referidos da alínea a) do presente Artigo; 
d) O termo "criança" significa qualquer pessoa com idade inferior a 
dezoito anos (BRASIL, 2004). 
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Pela análise da alínea “a” observa-se que o crime exige uma ação --- 

recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento ---, utilizando-se de um 

meio ardiloso --- ameaça, uso de força, coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade, 

aproveitamento da situação de vulnerabilidade, aceitação de pagamento ou benefícios --- com 

o objetivo de obter o consentimento --- viciado --- da vítima. A finalidade é, invariavelmente, a 

exploração da pessoa e, neste quesito, é impossível esgotar expressamente as 

possibilidades, o supramencionado Protocolo elenca a exploração da prostituição ou outras 

formas de exploração sexual, práticas análogas ao trabalho forçado e a remoção de órgãos.  

Conforme a alínea “b”, o consentimento deve ser considerado irrelevante caso 

seja utilizado algum dos meios fraudulentos descritos na alínea “a”, no entanto, caso se trate 

de crianças é irrelevante o meio utilizado --- o simples recrutamento, transporte, transferência, 

alojamento e acolhimento com vistas à exploração é tráfico de pessoas. A alínea “d” esclarece 

que “criança” é qualquer pessoa menor de dezoito anos.   

A despeito da definição acima ser amplamente conhecida, é sabido que um dos 

grandes problemas do enfrentamento ao crime é o descompasso entre as leis internas dos 

Estados-parte frente ao Protocolo de Palermo. Alterações legais estão longe de 

consubstanciarem-se em soluções em si mesmas, mas, são importantes para a identificação 

do crime e, consequente, elaboração de ações direcionadas para promoção da 

conscientização, da prevenção e da repressão.  

O Brasil é um desses países cujas leis estão em descompasso com os parâmetros 

internacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas e há muito já se discute a necessidade 

de uma reforma das disposições penais. O Código Penal vigente data de 1940 e traz nos 

artigos 231 e 231-A a tipificação penal do tráfico de pessoas:  

 

Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual 
Art. 231.  Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de 
alguém que nele venha a exercer a prostituição ou outra forma de 
exploração sexual, ou a saída de alguém que vá exercê-la no 
estrangeiro.   
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.   
§ 1o  Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar ou comprar 
a pessoa traficada, assim como, tendo conhecimento dessa condição, 
transportá-la, transferi-la ou alojá-la.   
§ 2o  A pena é aumentada da metade se:  
I - a vítima é menor de 18 (dezoito) anos;  
II - a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o 
necessário discernimento para a prática do ato;   
III - se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, 
cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da 
vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, 
proteção ou vigilância; ou  
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IV - há emprego de violência, grave ameaça ou fraude.   
§ 3o  Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, 
aplica-se também multa. (BRASIL, 1940). 

A disposição acima trata exclusivamente do tráfico de pessoas para a exploração 

sexual, ou seja, não abrange outras modalidades de exploração. O Protocolo de Palermo 

estabelece uma ação, um meio fraudulento para obtenção do consentimento e a finalidade de 

exploração. Já o dispositivo acima prevê somente a ação e a finalidade de exploratória 

(sexual), é omisso quanto ao meio utilizado para obtenção do consentimento. Enquanto o 

Protocolo de Palermo exige um meio fraudulento para desconsiderar o consentimento dado 

pela vítima, o Código Penal desconsidera o consentimento em qualquer hipótese. O art. 231- 

A possui texto semelhante, mas dispõe sobre o tráfico de pessoas em âmbito interno ao país. 

Outro ponto muito discutido é a desproporção da pena frente à tamanha violação de direitos 

humanos.  

O trabalho forçado, a remoção de órgãos, a adoção ilegal são tutelados por outros 

artigos e leis brasileiras, no entanto, não como uma finalidade decorrente do tráfico de 

pessoas, mas como crimes autônomos. Na prática, há grande dificuldade em diferenciar 

trabalho forçado de tráfico de pessoas para o trabalho forçado; remoção ilegal de órgãos de 

tráfico de órgãos; exploração sexual e prostituição de tráfico de pessoas para exploração 

sexual; tráfico de pessoas de contrabando de imigrantes etc.  

Não basta pontuar a diferença entre os crimes, pois, a despeito de ser ou não 

tráfico de pessoas, são condutas violadoras de direitos humanos. O contexto sociológico --- 

caracterizado pela economia neoliberal, globalização, incremento dos fluxos migratórios e dos 

abismos sociais, mercantilização das relações sociais etc. --- revela o tráfico de pessoas como 

uma consequência do modelo econômico hegemônico que, por vezes, afeta parcelas 

socialmente vulneráveis da sociedade global: trabalhadores pobres, profissionais do sexo, 

migrantes, mulheres, crianças, idosos etc.  

 

O TRÁFICO DE PESSOAS A PARTIR DAS NOTÍCIAS NA INTERNET: CONSIDERAÇÕES 

METODOLÓGICAS2 

 

Considerando os delineamentos conceituais expostos acima, realizou-se uma 

análise de conteúdo de notícias encontradas na internet para que fosse possível vislumbrar 

se o fenômeno do tráfico de pessoas é tratado adequadamente pela mídia, pois a informação 

                                                 
2 A tabela com as datas dos Alertas do Google, título, data e link das notícias recebidas pode ser 
visualizada por meio do link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pOsjTlCnSlfVooee2-
BaK3eI4yEV9mv5nPs-VGkTD5M/edit?usp=sharing 



Juliana Frei Cunha 

571 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

é um pilar fundamental para a conscientização e prevenção a esta modalidade criminosa. 

Com o desenvolvimento da pesquisa, algumas modificações em relação à proposta inicial, 

tornaram-se imperativas, notadamente quanto ao período analisado e os critérios avaliados. 

Inicialmente a proposta consistia em analisar as notícias compreendidas no 

período de um ano --- entre novembro de 2013 a novembro de 2014 --- contudo, a pesquisa 

revelou-se mais trabalhosa do que o suposto, então, analisou-se o conteúdo referente a seis 

meses --- novembro de 2013 a maio de 2014. Este período proporcionou uma amostra 

significativa que será detalhada a seguir.  

As notícias foram selecionadas por meio do “Alerta do Google” com a palavra-

chave “tráfico de pessoas”. Há uma série de campos para editar o alerta, optamos por recebê-

los em frequência semanal por e-mail, por fontes “automáticas” --- que oferecem os melhores 

resultados de fontes variadas---, idioma “português” e decorrentes de qualquer região.  

Por meio da utilização do Microsoft Excel, para elaboração de tabelas e gráficos, 

as notícias foram analisadas de acordo com as seguintes variáveis: a) foco da notícia; b) 

documentos citados (Protocolo de Palermo ou Código Penal); c) fontes citadas; d)finalidades 

do tráfico; e) referência expressa aos direitos humanos; f) perfil das vítimas; g) identificação 

das causas do tráfico de pessoas; h) referência expressa à políticas públicas; i) utilização dos 

conceitos; j) crimes, fenômenos e condutas relacionados inadequadamente ao tráfico de 

pessoas.  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PERÍODO PESQUISADO 

 

Próximo ao período pesquisado, alguns acontecimentos chamaram a atenção da 

população brasileira e estes auxiliam na contextualização do número de ocorrências e focos 

das notícias sobre o tráfico de pessoas: a exibição da telenovela Salve Jorge; a Campanha 

Coração Azul; a Campanha da Fraternidade; a Comissão Parlamentar de Inquérito do Tráfico 

de Pessoas; a Copa do Mundo de 2014.  

O período pesquisado é posterior à exibição da novela Salve Jorge no Brasil, 

produzida pela Rede Globo e transmitida entre 2012 e 2013. O enredo da novela tratou do 

tráfico internacional de pessoas, notadamente de mulheres para a exploração sexual e, para 

tanto, utilizou-se da história clichê: jovem pertencente a um extrato social mais pobre da 

sociedade tem o sonho de melhorar de vida; é enganada por uma pessoa que se apresentou 

como agenciadora de talentos artísticos e viaja para exercer trabalho bem remunerado no 

exterior; ao chegar ao destino descobre que foi enganada e que seria explorada sexualmente. 

A novela também abordou o tráfico de bebês para adoção irregular.  



O Tráfico De Pessoas: Uma Análise A Partir Das Notícias 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

572 

 

Existem histórias como essa, no entanto, esta trama está longe de representar 

toda a complexidade envolta no tráfico de pessoas e contribui para a construção de 

estereótipos que dificultam a compreensão do fenômeno e o enfrentamento ao crime. O tráfico 

de pessoas possui diversas finalidades e está intimamente relacionado ao modelo econômico 

hegemônico, responsável pelas desigualdades sociais. No entanto, a ele não se resume, pois 

também há fenômenos como o incremento das migrações --- causado pela globalização --- 

que incentivam as pessoas a viajarem para melhorar de vida, realizar sonhos, conhecer 

culturas diversas etc. Nesta dinâmica é possível que os migrantes sejam vitimados por esse 

crime ou por outras violações de direitos humanos. Salienta-se, então, a necessidade de se 

analisar as peculiaridades relacionadas ao fenômeno em detrimento de tecer generalizações. 

A abordagem do assunto pela novela contribuiu para o aumento da percepção social, o que 

é possível vislumbrar pela frequência das notícias veiculadas pelas mídias.  

A Campanha Coração Azul foi lançada em âmbito nacional em maio de 2013, 

completando, portanto um ano em maio de 2014. Inúmeras notícias no levantamento fizeram 

referência a Campanha e a sua adoção em âmbitos estaduais.  

O período em questão também foi abrangido pela Campanha da Fraternidade de 

2014, promovida pela Igreja Católica no Brasil cujo tema foi “Fraternidade e Tráfico Humano”. 

O objetivo consistiu em identificar as diversas modalidades de tráfico de pessoas, denunciá-

lo como uma forma de violação da dignidade e liberdade humana, mobilizar a sociedade e os 

fiéis, resgatar as vítimas (OBJETIVOS, 2014, online). Esse evento explica o número 

considerável de notícias (22,85%) cujo foco são atividades e informativos da Igreja Católica 

relacionados ao tráfico de pessoas.  

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI do Tráfico de Pessoas) cuja duração 

inicial compreendeu o período de 2003 a 2011, foi prorrogada pela sétima vez em Março de 

2014, de modo que também estava em plena atividade no período utilizado por este 

levantamento (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2014, online). Essa ampliação justifica as 

referências (16,42%) às atividades desenvolvidas pela CPI, tais como investigações, 

audiências públicas e sugestões de alterações legislativas visando o aprimoramento das leis, 

assim como o recrudescimento penal.  

Por ocasião de megaeventos como a Copa do Mundo de 2014, a sociedade e o 

poder público se mobilizaram para discutir a relação com o tráfico de pessoas. Muitos 

afirmaram que neste período poderia haver o aumento do tráfico de pessoas e outras 

violações de direitos humanos, enquanto outros problematizaram que não necessariamente 

estas variáveis estão interligadas. Independentemente do posicionamento, houve 

repercussão nas notícias.  
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Apesar da identificação de muitas notícias cuja contextualização é decorrente dos 

supramencionados eventos, salienta-se que os focos dados são os mais diversos e, portanto 

dificultou uma categorização. O levantamento traz conteúdos com focos investigativo, policial, 

informativo, divulgação de eventos, campanhas, ações públicas e do terceiro setor, realização 

de pesquisas, estudos, narração de casos específicos, dentre outros. 

 

RESULTADOS 

 

Os dados decorrentes do levantamento realizado não devem ser utilizados fora 

do contexto aqui explicitado, tampouco devem ser considerados como concluídos, concretos 

e invariáveis. Trata-se de mera projeção acerca de como as notícias veiculadas na internet 

tem tratado o tráfico de pessoas. A realidade está em constante mutação, assim como as 

notícias e, portanto, são passíveis das mais diversas interpretações: dados são elementos 

construídos. 

No supramencionado período recebemos 30 alertas do Google com um total de 

240 notícias referentes ao tráfico de pessoas.  Excluímos notícias com conteúdo semelhante, 

decorrentes de fontes estrangeiras (que não se referiam ao Brasil), que tangenciavam o tema 

e links inacessíveis3. A amostra utilizada nesse trabalho é composta por 140 notícias cujo 

recebimento mensal, pelo “Alerta do Google”, distribui-se da seguinte forma:  

 

 

Nesta amostra de notícias, 90 (64,28%) citaram alguma fonte, dentre, as quais 

destacam-se membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI do Tráfico de Pessoas), 

                                                 
3 Muitos links para as notícias estavam inacessíveis, no entanto, o Google ao encaminhar o “alerta” 
para o e-mail, encaminha conjuntamente uma sinopse da notícia. Desta forma, por meio dos 
mecanismos de busca do Google conseguimos, na maioria das vezes, localizar a mesma notícia, mas 
em links diversos daquele enviado inicialmente. 
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a igreja (Vaticano, ONGs, padres), membros do sistema de justiça (promotores, delegados 

etc) e membros do poder público vinculados ao enfrentamento deste crime (coordenadores 

de núcleos, comitês etc):  

 

 

Não é difícil identificar elementos que constituem violações de direitos humanos 

nas notícias acerca do tráfico de pessoas, como por exemplo: privações de liberdade, 

explorações diversas, violências etc. No entanto, demonstrou-se raro (22 notícias; 15,7%) 

encontrar vinculações expressas do tráfico de pessoas como um problema de violação de 

direitos humanos ou como um tema que deve ser tratado sob a óptica dos direitos humanos. 

Portanto, o tráfico de pessoas é um crime que ainda está longe de ser problematizado sob a 

óptica dos direitos humanos:  

 

Foram registradas 58 notícias (41%) com menções às políticas públicas, no 

entanto, observou-se que não há aprofundamento acerca do conteúdo das mesmas. As 

citações variam entre aquelas que apregoam a necessidade de aperfeiçoar as políticas em 
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vigor ou ainda mencionam a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e os 

Planos decorrentes. Também há notícias cujas fontes utilizadas são os próprios Núcleos ou 

Comitês de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, revelando que algumas políticas públicas 

em vigor realmente colaboram para a conscientização e disseminação de informação:  

 

O acompanhamento das vítimas é uma face do tráfico humano que é pouco 

exposto pela mídia. Somente 33 notícias (23,57%) referiram-se a alguma ação que demonstra 

preocupação com a vítima do tráfico de pessoas. Dentre essas ações de acompanhamento 

ou que visam oferecer um local de protagonismo às vítimas, encontram-se menções a 

importância de melhorar o atendimento, assim como articular novas ações para o 

acompanhamento. Algumas notícias apontam para a necessidade de elaboração políticas 

para auxiliar as vítimas a recuperarem a sua dignidade e se reintegrarem à sociedade, outras 

citam, inclusive a fixação de indenização à vítima. Entretanto, ainda assim, as abordagens 

são superficiais, não argumentam, tampouco dedicam espaço a essa temática:  

 

Somente 28 notícias (20%) citaram algum documento relevante (projetos de lei, 

leis, relatórios, pesquisas etc.) referente ao tráfico de pessoas: 12 notícias citaram o Código 

Penal; 10 notícias citaram o Protocolo de Palermo; e, 3 citaram conjuntamente o Código Penal 

e o Protocolo de Palermo:  

 

Esta baixa incidência na utilização de documentos, especialmente do Código 

Penal e do Protocolo de Palermo, explica o porquê somente 15 notícias (10,71%) 

apresentaram algum tipo de descrição do tráfico de pessoas conforme os conceitos 
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constantes do Protocolo de Palermo ou do Código Penal ou, ainda, citaram expressamente, 

integral ou parcialmente, as definições contidas nesses documentos. Somente 8 utilizaram 

conceitos conforme previsto no Protocolo de Palermo, citando-o diretamente ou descrevendo 

o tráfico de pessoas como uma série de condutas concatenadas que utiliza-se de uma ação 

(recrutamento, transporte, acolhimento etc), por um meio fraudulento (coação, ameaça etc) 

visando obter o consentimento da vítima, para explorá-la (sexualmente, trabalhos forçados, 

órgãos etc):  

 

Dentro deste pequeno universo de notícias que aludiram a algum 

conceito/definição de tráfico, aquelas que não o fizeram integralmente, citaram o Código Penal 

ou, ainda, não citaram a utilização de um meio fraudulento para obtenção do consentimento 

das vítimas.  

Quanto às finalidades, 85 notícias (61%) especificaram alguma finalidade a qual 

serve o tráfico de pessoas. As causas mais comuns são aquelas expressas no Protocolo de 

Palermo, quais sejam, a exploração sexual, a exploração do trabalho em condição análoga a 

de escravo e o tráfico de órgãos, além das adoções irregulares. Também houve menções a 

finalidades diversas, tais como casamento forçado, o recrutamento de crianças para conflitos 

armados, servidão doméstica etc. O gráfico a seguir ilustra a quantidade de menções a cada 

finalidade principal, pois, geralmente, foram citadas mais de um tipo de exploração na mesma 

notícia:  
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Vislumbra-se que a exploração sexual ainda é a finalidade mais comentada, 

seguida pela exploração do trabalho em condições análogas a de escravo.  

Os alvos dos traficantes de pessoas podem ser mulheres, homens, crianças e 

adolescentes, transexuais, pessoas em condição de vulnerabilidade etc. No levantamento, 60 

notícias (42,85%) apontaram alguma característica das pessoas que são vitimadas:  

 

Mulheres, crianças e adolescentes ainda são os “perfis” mais destacados pelas 

notícias. Esses dados acompanham o fato de que a exploração sexual também é a finalidade 

com maior percepção social que atinge tais parcelas. Por outro, lado travestis e pessoas 

pertencentes ao grupo denominado LGBT apareceram muito pouco neste levantamento. 

Homens e pessoas vulneráveis também são pouco citados como vítimas em potencial, no 

entanto, a finalidade a qual, geralmente, são destinados --- o trabalho em condição análoga a 

de escravo --- possui destaque relevante.  

Dentre os conteúdos analisados, 23 atribuíram alguma causa ao tráfico de 

pessoas, sendo que 17 apontaram o crime como uma consequência da globalização e das 

desigualdades sociais que dão origem à uma classe socialmente vulnerável. O período 
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analisado antecedeu a Copa do Mundo de 2014 que foi sediada no Brasil, portanto registrou-

se 5 notícias que atribuíram aos megaeventos o aumento do tráfico de pessoas:  

 

OUTROS RESULTADOS 

 

A tabela de análise contou com um último campo destinado a crimes, fenômenos 

e condutas que as notícias relacionaram ao tráfico de pessoas. No entanto, também utilizamos 

esse campo para destacar informações que apareceram insistentemente durante a pesquisa.  

Pouquíssimas notícias (9 – 6,42%) informaram canais de denúncia para o crime 

pelo Disque 100, 180 ou 181 ou, ainda, sites na internet e órgãos públicos aos quais as 

pessoas poderiam dirigir-se.  

Vislumbrou-se um senso comum que é reproduzido insistentemente que consiste 

em afirmar que o tráfico de pessoas só perde, em termos de lucratividade, para o tráfico de 

armas e drogas. O levantamento registrou 18 (12,85%) ocorrências neste sentido cujas fontes, 

geralmente, são decorrentes do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, no 

entanto, este já pontuou que se tratam somente de estimativas4.  

Inúmeras notícias apresentaram ainda confusão conceitual entre prostituição 

voluntária, exploração sexual forçada e “turismo sexual”, não obstante, ainda relacionaram a 

exploração de menores. Os equívocos persistem no relacionamento entre contrabando de 

imigrantes, fluxos migratórios de refugiados e tráfico de pessoas.  

É preciso salientar que, apesar das supramencionadas inadequações e 

superficialidades, algumas poucas notícias (aproximadamente 8 – 5,7%) destacaram-se por 

ter um conteúdo mais crítico, abordando a necessidade de alteração legislativa para abranger 

outras finalidades do tráfico de pessoas, assim como a descriminalização dos delitos 

correlatos à prostituição ainda presentes no Código Penal Brasileiro. Discorreram sobre a 

                                                 
4 No mesmo sentido SILVA, Ana Paula; BENTO, Andressa Raylane; BLANCHETTE, Thaddeus 
Gregory.  SONHO DE CINDERELA: UMA ANÁLISE ESTRUTURAL DE UM MITO SOBRE O TRÁFICO 
DE PESSOAS. In: GUERALDI, Michelle (org). Desafios para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. 1. 
ed. -- Brasilia: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Justiça, Coordenação de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas, 2014. 188 p. – (Cadernos temáticos sobre tráfico de pessoas ; v. 5) p.137. 
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importância de diferenciar a exploração sexual da prostituição e o contrabando de migrantes 

do tráfico de pessoas. Também abordaram a necessidade de aprimoramento dos 

mecanismos de coleta de dados, de prevenção e punição ao crime e garantia de direitos às 

vítimas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio dos conteúdos analisados --- provenientes dos mais diversos jornais e 

meios eletrônicos --- é possível afirmar que o tráfico de pessoas é um dos problemas da 

atualidade que se transformou em pauta de grande interesse para os meios de comunicação.  

Contudo, as notícias estão longe de apresentar informações detalhadas acerca 

do fenômeno. Poucas ocorrências citaram os marcos legais (Protocolo de Palermo e Código 

Penal) que constituem a base conceitual para compreender o que pode ser identificado e 

tratado como tráfico de pessoas. A despeito de mencionarem condutas violentas e criminosas, 

dificilmente associam com violações aos direitos humanos. As causas do crime e o pano de 

fundo sociológico, no qual ele se desenvolve, são pouco problematizados, ou seja, a atenção 

é direcionada às consequências --- ao tráfico de pessoas e violações decorrentes --- enquanto 

as causas permanecem ocultas e praticamente intocadas.  

Apesar de o Brasil contar com políticas públicas para o enfrentamento ao tráfico 

de pessoas, estas são apenas citadas nas notícias, não há aprofundamento sobre os 

princípios, objetivos, ações, desenvolvimento e execução de tais políticas.  

Uma pesquisa mais ampla e aprofundada “Tráfico de pessoas na imprensa 

brasileira” realizada pela Organização não governamental Repórter Brasil, em parceria com a 

Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e com o Escritório das Nações Unidas 

sobre Drogas e Crime (UNODC) teceu um diagnóstico sobre a cobertura de importantes 

jornais brasileiros.  A despeito do levantamento realizado neste trabalho ser totalmente distinto 

em termos metodológicos e incomparável ao supramencionado diagnóstico, as conclusões 

estão relativamente pareadas, pois aquele revela que:  

 
[...] A análise objetiva dos dados reunidos neste estudo indica que a 
cobertura da imprensa sobre tráfico de pessoas no Brasil ainda é 
incipiente e carece de espaço e aprofundamento [...] As pautas são 
provocadas majoritariamente pela agenda governamental ou por 
ações policiais, resultando em uma cobertura por vezes burocrática, 
rasa e insuficiente. Há jornalistas que apenas retransmitem 
informações oficiais ou repetem em tom monocórdico resultados de 
operações de repressão, empobrecendo a cobertura. Erros 
conceituais, como a confusão entre tráfico de pessoas e contrabando 
de migrantes, ainda acontecem. [...] São raras as abordagens sobre a 
construção e execução de políticas públicas, e nem sempre existe 
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preocupação com a contextualização e acompanhamento dos casos 
(REPORTER BRASIL, a, 2014, p.26). 

 
Apesar da elevada percepção social e midiática acerca do crime, há pouca 

compreensão da configuração legal e, consequentemente, das características e dinâmica do 

tráfico de pessoas.  Os principais pontos problemáticos consistem na disseminação de 

informação descontextualizada, na superficialidade das notícias e nos equívocos conceituais 

entre as mais diversas violações de direitos humanos: exploração sexual, contrabando de 

migrantes, tráfico de pessoas etc.  

É fundamental destacar que há uma pequena parcela de notícias que se destacam 

ao tratar do fenômeno na integralidade, inclusive tecendo críticas quanto às configurações 

legais, políticas públicas e às causas do crime, esse tipo de conteúdo precisa ser multiplicado 

e disseminado.  

Como desdobramento do diagnóstico, a ONG Repórter Brasil elaborou o “Tráfico 

de pessoas em pauta: guia para jornalistas com referências e informações sobre o 

enfrentamento ao tráfico de pessoas” que “pretende contribuir para ampliar e qualificar a 

cobertura jornalística sobre a temática, fornecendo subsídios para a atuação dos profissionais 

da área” (REPORTER BRASIL, b, 2014, p.11). Para além de ser uma iniciativa 

interessantíssima e útil, revela uma percepção de que não basta elaborar um diagnóstico das 

inadequações das coberturas jornalísticas, é preciso ir além e desenvolver um instrumento 

apto a auxiliar na compreensão e solução daqueles.   

Por razões óbvias, este pequeno trabalho não conta com um objetivo para além 

da identificação de alguns problemas na abordagem do tráfico de pessoas, no entanto, 

salienta-se que aquelas iniciativas são fundamentais para a prevenção via conscientização e 

disseminação de informações comprometidas com a realidade social e sua transformação.   
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CAPÍTULO XLI 

 

 

OS CONFLITOS NAS CIDADES E AS PERSPECTIVAS DE SOLUÇÃO: A 

MEDIAÇÃO COMO INSTRUMENTO FACILITADOR DO ACESSO A JUSTIÇA E 

EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL NA PROBLEMÁTICA URBANA 

 

Cristiane Elias de Campos Pinto1 

Gabriela Soldano Garcez2 

 

INTRODUÇÃO  

O presente artigo pretende demonstrar, diante do atual cenário da política urbana 

brasileira, com base nos conceitos doutrinários e reflexões inerentes a esses conceitos, a 

importância do Plano Diretor, como um dos instrumentos de execução desta política e suas 

interfaces com a participação popular e as novas formas de solução de conflitos. 

 Neste contexto, aborda, primeiramente, o fundamento jurídico da atual política de 

desenvolvimento urbano brasileira, bem como avalia as diretrizes gerais do Estatuto da 

Cidade (Lei nº. 10.527/01) e a relevância dos planos diretores municipais para o planejamento 

das cidades, através da análise dos conceitos doutrinários e fundamentação legal do tema. 

Após, aborda a participação popular, indicando os mecanismos do Estatuto que 

visam a implementação da gestão democrática.  

Na seqüência, avalia o emprego da mediação na resolução de conflitos urbanos, bem 

como pondera sobre a mediação comunitária como instrumento efetivador do acesso a Justiça 

e do exercício da cidadania, visando a promoção da paz e da inclusão social. 

 

                                                 
1 Advogada e Professora Universitária. Pós-graduada em Direito pela Universidade Católica de Santos 
e pela Pontifícia Universidade Católica de Belo Horizonte. Mestra em Direito Ambiental (Bolsista Capes) 
e Doutoranda em Direito Ambiental Internacional, ambas pela Universidade Católica de Santos. Email: 
cristiane.e.c.pinto@gmail.com. 
2 Advogada e jornalista diplomada. Pós-graduada em Direito Processual Civil e Direito do Trabalho, 
pela Universidade Católica de Santos. Mestre em Direito Ambiental (bolsista CAPES) e Doutoranda em 
Direito Ambiental Internacional (bolsista CAPES), ambas pela Universidade Católica de Santos. 
Conciliadora capacitada pela Escola Paulista de Magistratura. Email: 
gabrielasoldanogarcez@adv.oabsp.org.br. 
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1. ESTATUTO DA CIDADE – DIRETRIZES DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO BRASILEIRA 

 

De acordo com o Estatuto da Cidade, são consideradas as diretrizes gerais as abaixo 

elencadas (artigo 2º), que serão apenas reproduzidas pela sua importância especial para o 

tema do planejamento urbano: 

 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito 
à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 
para as presentes e futuras gerações; 
II – gestão democrática por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e 
projetos de desenvolvimento urbano; 
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais 
setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento 
ao interesse social; 
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição 
espacial da população e das atividades econômicas do Município e do 
território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as 
distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o 
meio ambiente; 
V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e 
serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da 
população e às características locais; 
VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 
a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 
b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 
c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou 
inadequados em relação à infra-estrutura urbana; 
d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam 
funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infra-
estrutura correspondente; 
e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua 
subutilização ou não utilização; 
f) a deterioração das áreas urbanizadas; 
g) a poluição e a degradação ambiental; 
h) a exposição da população a riscos de desastres naturais;  
VII – integração e complementaridade entre as atividades urbanas e 
rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do 
Município e do território sob sua área de influência; 
VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços 
e de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade 
ambiental, social e econômica do Município e do território sob sua área 
de influência; 
IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo 
de urbanização; 
X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e 
financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento 
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urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-
estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais; 
XI – recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha 
resultado a valorização de imóveis urbanos; 
XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural 
e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 
arqueológico; 
XIII – audiência do Poder Público municipal e da população 
interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou 
atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio 
ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da 
população; 
XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 
população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas 
especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, 
consideradas a situação socioeconômica da população e as normas 
ambientais; 
XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do 
solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos 
e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais; 

 

As diretrizes atuam como princípios e, nessa qualidade, devem servir como 

orientação aos Municípios quando da elaboração das políticas de desenvolvimento, que 

devem ser executadas pelos instrumentos previstos na lei. 

Vale mencionar que, a imposição de diretrizes gerais pelo Estatuto da Cidade “não 

exclui a possibilidade do Plano Diretor, para alcançar o seu cumprimento, estabelecer 

diretrizes específicas” (PADILHA, 2010, p. 414), que são demasiadamente importantes para 

qualquer Plano, já que, dessa forma, poderão contemplar as reais necessidades dos 

municípios. 

Ademais, pela análise das diretrizes, percebe-se que os instrumentos de política 

urbana guardam estreita relação com a idéia de que as cidades devem garantir efetividade 

na utilização de políticas de planejamento urbano. 

Para atingir tal desiderato, devem aprovar as normas específicas de planejamento e 

de forma adequada quanto ao tempo de sua edição, visto que a inércia ou a demora do Poder 

Público no exercício dessa função favorece constantemente o crescimento e expansão 

urbana desordenada, e atende em muitos casos aos interesses de grandes grupos 

econômicos que não tem verdadeiramente compromisso com os interesses sociais ou da 

cidade e com a qualidade de vida das pessoas. 

Dessa forma, analisar as diretrizes do Estatuto afigura-se tarefa importante na 

medida em que a política urbana atingirá seus objetivos, desde que se utilize dos instrumentos 

nela previstos inspirados nessas diretrizes.  
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O objetivo da política urbana foi disciplinado no artigo 2º, do Estatuto, que visa 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana 

mediante as diretrizes estabelecidas no mesmo artigo. 

As funções sociais da cidade são funções urbanísticas que o Poder Público deve 

atender, sendo elas: habitação, condições adequadas de trabalho, recreação e circulação 

humana (CANEPA, 2007, p. 112). 

 
Por ser uma construção artificial, deve a cidade possuir uma relação 
dinâmica com aqueles que nela habitam. Apesar de desaconselhável, 
a sociedade por ter uma relação predatória com a natureza. Uma 
relação desse tipo é impossível na cidade, pois tudo o que é feito, 
processado, construído ou aproveitado nesse espaço é fruto das 
relações humanas; por isso, as cidades devem estar em constantes 
modificações, para atender às novas ou crescentes necessidades 
humanas (SILVA, 2008, p.74). 
 

Enfim, “a cidade deve ser um bom lugar para viver para esta e as futuras gerações” 

(SILVA, 2008). 

Essas funções têm notadamente tratamento constitucional e inspiração em tratados 

internacionais.  

O direito a habitação está previsto no artigo 6º, da Constituição, além dos tratados 

internacionais dos quais o Brasil é signatário.  

A função trabalhar “realiza-se nas indústrias, no comércio e nos estabelecimentos 

governamentais e prestadores de serviço” (SILVA, 200, p. 234) e, para que se garantam 

condições dignas de trabalho, o zoneamento irá estabelecer as regras para o pleno exercício 

dessa função.  

A função recreação também é garantida constitucionalmente, posto que está prevista 

no rol dos direitos sociais do mesmo artigo 6º.  

Já a função de circulação humana manifesta-se pelo direito de locomoção previsto 

constitucionalmente nos incisos XV e LXVIII, artigo 5º, que se refere à implementação de um 

sistema viário. 

 Por derradeiro, vale mencionar a opinião de Sirvinskas sobre o que representa a 

função social das cidades: 

 
As funções sociais da cidade serão estabelecidas pelos municípios, 
partindo das normas gerais fixadas por lei. Essa lei é a própria 
Constituição Federal, que, em diversos dispositivos, fixa regras para o 
bem-estar da comunidade. Tais critérios estão estabelecidos no art. 
225, caput. da CF, ao dizer que todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrados. Para que isso seja possível, há a 
necessidade de uma política de habitação adequada, saneamento 
básico amplo, distribuição de água a todos os habitantes, hospitais 
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suficientes, trabalho para todos, salário digno, possibilidade de 
respirar ar adequado (SIRVINSKAS, 2013, p. 717). 

 

1.1. Plano diretor – uma visão em busca das cidades sustentáveis 

 

O plano diretor encontra respaldo no parágrafo 1º, artigo 182, da Constituição, no 

capítulo que trata da política urbana. 

O legislador fez previsão sobre o conteúdo mínimo do referido instrumento, 

especialmente para disciplinar a obrigatoriedade em municípios com mais de 20 mil 

habitantes, tratando inclusive de mencionar sua finalidade de ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantia do bem-estar de seus habitantes. 

Segundo Granziera,  

 
o plano diretor é o instrumento catalizador das condições de vida 
desejadas pelos habitantes. Trata-se do produto de uma negociação 
pública, em que os habitantes definem o que desejam para a cidade. 
Deve, pois, o Plano Diretor ser entendido não apenas como um 
instrumento de gestão urbana e ambiental, mas sobretudo como o  
processo compreensivo e participativo no qual pode se dar o 
enfrentamento dos diversos conflitos existentes acerca do uso e 
ocupação do solo urbano e de seus recursos (GRANZIERA, 2009, p. 
469). 
 

Essa é a melhor definição doutrinária sob o tema, tendo em vista que analisa o 

instrumento sob o ponto de vista social e ambiental, levando em conta ainda o próprio 

processo de implementação e aprovação, na medida em que reforça vários aspectos da 

produção do instrumento, em especial, a participação popular para a construção de uma 

política pública urbana para o planejamento municipal. 

O plano diretor elaborado sob essa premissa, ou seja, construído com a real 

participação dos maiores interessados, terá maior chance de garantia de sua efetividade.  

Outras definições doutrinárias devem ser mencionadas visando a possibilidade de 

diferentes abordagens sobre o mesmo instrumento, de forma que o plano diretor pode ser 

definido sob o aspecto relacionado com o crescimento e o funcionamento da cidade. 

 
Segundo a Constituição de 1988, o plano diretor é o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Sendo 
instituído na forma de lei complementar, dispõe sobre a política urbana 
do município, organizando o funcionamento e o crescimento da cidade 
(SILVA, 2008, p. 57). 

 
Nessa linha, Machado destaca o plano diretor sob o ponto de vista de normativa 

municipal, levando em consideração a regra de competência legislativa:  
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conjunto de normas obrigatórias, elaborado por lei municipal 
específica, integrando o processo de planejamento municipal, que 
regula as atividades e os empreendimentos do próprio Poder Público 
Municipal e das pessoas físicas ou jurídicas, de Direito Privado ou 
Público, a serem levados a efeito no território municipal (MACHADO, 
2008, p. 135). 
 

Por fim, a definição legal do plano diretor inserida no artigo 40, do Estatuto da Cidade, 

o dispõe como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. 

As definições apresentadas acima denotam a relevância e complexidade do 

planejamento urbano, tendo como base a aprovação desse conjunto de normas inseridas em 

um único instrumento jurídico.  

 

2. DO PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR – MECANISMOS DO ESTATUTO DA 

CIDADE PARA A GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

O artigo 225, da Constituição, impõe tanto ao Poder Público, quanto à coletividade o 

dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.  

A sociedade participa da gestão preservando o ambiente, na medida em que respeita 

as normas sobre o assunto; exige ações ou políticas do Poder Público voltadas ao interesse 

coletivo; bem como ao fiscalizar e denunciar os atos de seus governantes. Enfim, devem 

participar das decisões em que seus interesses estejam envolvidos.  

 

O princípio da participação constitui um dos postulados fundamentais 
do Direito Ambiental. Embora ainda pouco difundido em nosso país, a 
verdade é que tal postulado se apresenta na atualidade como sendo 
uma das principais armas, senão a mais eficiente e promissora, na luta 
por um ambiente ecologicamente equilibrado (RODRIGUES, 2002, p. 
255/256).  

 

Assim, tendo em vista a possível repercussão coletiva da degradação ambiental, bem 

como devido a natureza de direito difuso, o que impõe um processo democrático e 

transparente, a participação deve estar sempre presente, pois é “o instrumento capaz de 

realmente impulsionar o cumprimento da legislação ambiental, transformar a qualidade de 

vida da população e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações” 

(ARRUDA, 1997, p. 239). 
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À luz de uma perspectiva organizacional, incumbe ao Estado criar instituições e 

procedimentos adequados que possibilitem a participação.  

No que se refere ao ordenamento urbano, a participação recebeu destaque no 

Estatuto da Cidade, que procurou somar as forças do poder público e da sociedade. 

 

O grande avanço da Lei nº. 10.527/10 foi o de contar com a 
participação da sociedade no processo de planejamento público, 
prevendo uma série de instrumentos para indução ao 
desenvolvimento de cidades sustentáveis, tais como: o financiamento 
da política urbana, democratização da gestão urbana, bem como de 
regularização fundiária (SOARES, 2011, p. 43).  

 

O Estatuto impõe o controle social sobre a política urbana ao situar a gestão 

democrática entre seus princípios (artigo 2º, inciso II), por meio da participação “na 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano”. 

Há, ainda, previsão expressa de que todos os instrumentos que demandam 

dispêndio de recursos (artigo 4º) por parte do Poder Público municipal (como: plano diretor, 

plano plurianual, estudo prévio de impacto ambiental) devem ser objeto de controle social, 

garantida a participação de comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil 

(parágrafo 3º). 

Ademais, o Plano Diretor deve contar, na elaboração e fiscalização, com a 

participação da população e associações da comunidade, através do acesso a informação, 

publicidade e audiências públicas (artigo 40, parágrafo 4º). 

A gestão democrática da cidade é garantida, ainda, pelos órgãos colegiados de 

política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; debates e consultas; conferências 

sobre assuntos de interesse urbano; iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas 

e projetos de desenvolvimento (artigo 43). 

Percebe-se que, existem instrumentos extremamente avançados que permitem a 

participação na política de desenvolvimento urbana. Todavia, as diversas manifestações 

sociais levam a inter-relações de diferentes grupos, o que, via de regra, ocasiona conflitos 

relacionados a desigualdades urbanas, serviços, condições de vida, espaços decisórios e 
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políticos, entre outros, além daqueles decorrentes das transformações culturais, econômicas 

e tecnológicas. 

 

2.1. Conflitos nas cidades 

 

Visando solucionar os conflitos cada vez mais crescentes numa sociedade complexa 

e plural, e partindo-se do pressuposto de que o Poder Judiciário já não consegue atender as 

necessidades populacionais (por conta da morosidade do sistema judiciário brasileiro, em 

razão da excessiva demanda de processos, tornando-o insuficiente), desenvolveram-se 

novas formas de solução de conflitos, como conciliação, arbitragem e mediação. 

Estes novos mecanismos visam, de forma mais dinâmica, solucionar os conflitos 

existentes das relações humanas, tendo em mente o princípio da máxima efetividade dos 

direitos e a vontade das partes envolvidas, além de diminuir a judicialização dos conflitos.  

Neste contexto, a mediação merece papel de destaque. 

 

3. NOVAS FORMAS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS NAS CIDADES – A MEDIAÇÃO 

COMO INSTRUMENTO FACILITADOR DO ACESSO A JUSTIÇA. 

 

A mediação trata-se de um instrumento autocompositivo, onde a solução é 

construída pelas partes, baseando-se em processos de cooperação e participação dos atores, 

demonstrando a importância da gestão dos problemas entre todos os envolvidos. 

Trata-se de uma “técnica mediante a qual as partes envolvidas no conflito buscam 

chegar a um acordo contando com a ajuda de um mediador, terceiro imparcial, que não tem 

poder de decisão” (LEE; VALENÇA FILHO, 2001, p. 29). 

Pode ser definida como uma forma de abordar a controvérsia, em que um terceiro 

(isento, imparcial, neutro, capacitado) atuará, facilitando a comunicação entre os envolvidos 

no conflito para que estes possam encontrar formas produtivas de lidar com a disputa, a partir 

do restabelecimento do diálogo. Aumenta-se, assim, a comunicação, para que possam decidir 

o que é melhor, buscando a harmonização e a cultura da pacificação.   

A mediação é, portanto, 

 
um processo informal, voluntário, onde um terceiro interventor, neutro, 
assiste (a)os disputantes na resolução de suas questões. O papel do 
interventor é ajudar na comunicação através de neutralização de 
emoções, formação de opções e negociação de acordos. Como 
agente fora do contexto conflituoso, funciona como um catalisador de 
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disputas, ao conduzir as partes às suas soluções, sem propriamente 
interferir na substância delas (CACHAPUZ, 2006, p. 30). 

 

As próprias partes devem construir a resposta para o conflito, o que lhes confere 

responsabilidade sobre a decisão e a futura execução. 

“A mediação é um processo que faz recair, na própria responsabilidade dos 

participantes, a tomada da decisão que influenciará suas vidas. É um processo que confere 

autoridade sobre si mesma a cada uma das partes” (GORCZEVSKI, 1999, p. 32). 

Com características de privacidade, oralidade, diálogo, autonomia, equilíbrio, 

celeridade, menor custo e cooperação, podem ser objeto da mediação: 

 
Problemas relativos à questões do quotidiano, como, discordâncias 
entre membros de instituições de ensino ou lazer, discussões 
familiares e entre vizinhos e conflitos sobre o meio ambiente têm sido 
as principais matérias levadas à discussão através da mediação, muito 
embora seja permitido discutir em tal processo praticamente qualquer 
conflito que venha a interessar às partes (MORAIS, 1999, p. 162). 

 

Percebe-se que, através deste processo voluntário, obtém-se o direito 

fundamental ao acesso a justiça, pois as partes serão auxiliadas a alcançarem um acordo 

sobre suas adversidades, respeitando-se os limites legais, sendo certo que o inciso XXXV, do 

artigo 5º, da Constituição (que garante o acesso à justiça, por meio do princípio da 

inafastabilidade da apreciação jurisdicional: “A lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”), elenca um “direito a ação, e não um dever de ação 

judicial”, nos termos do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Velloso (voto no Agravo 

Regimental na Sentença Estrangeira nº. 5.206-7, de 2001, que declarou constitucional a Lei 

brasileira de Arbitragem, nº.  9.307/96), bem como, “além da vertente formal perante os órgãos 

judiciários, implica acesso à ordem jurídica justa”, conforme Resolução nº. 125/10, do 

Conselho Nacional de Justiça, que institui a política judiciária brasileira de tratamento 

adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário, procurando implementar 

mecanismos consensuais de solução de controvérsias.  

 

3.1. A mediação comunitária facilitando a democratização e efetivação da justiça 

 

Através da mediação possibilita-se, também, o acesso a Justiça eficiente, pois 

soluciona o conflito de forma dinâmica, procurando a máxima efetividade dos direitos, além 

de empoderar os envolvidos na responsabilidade pela decisão e posterior execução, o que 

confere maior segurança às partes, além de economia (quanto ao tempo e dinheiro aplicado), 

bem como contribui para o restabelecimento e manutenção das relações interpessoais.  
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O resultado faz mais do que meramente resolver um conflito, 
transforma adversários em colaboradores, estimula e vitaliza a 
comunicação entre os indivíduos em conflito, de modo a proporcionar 
aquilo que a jurisdição pública não possui condições de oferecer 
(devido às suas próprias características): a rapidez e a satisfação 
entre as partes que, dessa forma, poderão restabelecer as suas 
relações (MUNIZ, 2004, p.64). 

 

Com a edificação de relações cooperativas entre os membros da comunidade, 

através do diálogo produtivo, possibilita-se a conscientização dos direitos e deveres de cada 

cidadão, o que favorece a concepção de uma transformação positiva. 

Cada indivíduo terá a possibilidade de deixar de pensar somente no individual 

(característica do litígio judicial, em que as partes adotam um paradigma adversarial) para 

pensar no benefício coletivo. 

Percebe-se que, a mediação enfatiza a cultura da democracia, através do 

desenvolvimento de atitudes e comportamentos para a paz e respeito para que o indivíduo 

possa identificar suas diferenças para com o outro, buscando uma forma de pacificá-las, além 

do tratamento mais adequado para as controvérsias.  

Assim, ao promover a autonomia do indivíduo concretiza-se a democracia, bem 

como incentiva a cidadania.  

 

3.2. A cidadania por meio da mediação 

 

A mediação é tanto promoção do acesso à Justiça quanto exercício de cidadania, 

pois garante a participação dos indivíduos na construção da solução, numa ação coletiva para 

o alcance de um objetivo comum. 

Participação e cidadania são conceitos conectados, uma vez que o segundo 

somente ocorrerá a partir do primeiro. “A efetividade da cidadania e a participação 

democrática do poder hão de ocorrer, não só mediante a eleição livre dos representantes do 

povo, mas também através da disponibilização dos meios e oportunidades para a participação 

popular” (SALES; MOREIRA, 2008, p. 363). 

A participação social é imprescindível à concretização da democracia, na medida 

em que a conscientização e atuação da sociedade confere efetivação às normas 

constitucionais e infraconstitucionais.  

Neste sentido, a mediação incentiva a participação das partes, através da 

cooperação e reconhecimento do papel de cidadão, para viabilizar uma solução, elencando 

alternativas viáveis e optando pela adequada e justa.  
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O próprio envolvido busca resolver o conflito (com o auxílio do mediador), de forma 

prática e eficiente, sentindo-se responsável pela solução e pela manutenção da paz social. 

Essa gestão participativa (promovida pela construção colaborativa da solução) 

estimula o envolvimento ativo dos cidadãos e o desenvolvimento de um processo democrático 

(efetivo e eficiente), além de incentivar o sentimento de inclusão. 

 

Las practicas sociales y políticas de la mediación se configuran en un 
instrumento de ejercicio de la ciudadanía en la medida en que educan, 
facilitan y ayudan a producir las diferencias y a realizar tomadas de 
decisiones sin la intervención de terceros que decidan por los 
afectados en un conflicto. Hablar de autonomia, de democracia e de 
ciudadanía en un cierto sentido, es ocuparse de la capacidad de las 
personas para sé autodeterminar en relación con los otros; auto 
determinarse en la produción de la diferencia. La autonomia como uma 
forma de producción de diferencias y tomada de decisiones con 
relación a la colectividad que nos determina y configura en términos 
de identidad y de ciudadanía (WARAT, 2000, p. 14/15). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Considerando o que foi analisado, pode-se concluir que, o planejamento urbano 

municipal é uma importante ferramenta tendente ao adequado desenvolvimento das cidades. 

Nessa medida, o plano diretor pode ser considerado um veículo imprescindível para 

o exercício da cidadania participativa, na medida em que, por meio dele, deve ser efetivada a 

gestão dos cidadãos através da colaboração e fiscalização das atividades municipais.  

A participação do cidadão na elaboração e fiscalização destas atividades é 

absolutamente necessária, a fim de cumprir o princípio constitucional da democracia 

participativa.  

O princípio da participação permite, assim, que a sociedade civil compartilhe das 

tomadas de decisões, bem como da efetivação das políticas públicas ambientais, tendo em 

vista que é dever do Poder Público e da coletividade a proteção do meio ambiente para as 

presentes e futuras gerações (artigo 225, da Constituição).  

É possível dizer que, para solucionar tais conflitos cada vez mais crescentes na atual 

sociedade, e partindo-se do pressuposto de que o Poder Judiciário já não consegue atender 

as necessidades populacionais, desenvolveram-se novas formas de solução de conflitos, 

como a mediação, que recebe papel de destaque por se tratar de um instrumento 

autocompositivo, onde a solução é construída pelas partes, baseando-se na cooperação, 

demonstrando a importância da gestão dos problemas entre os envolvidos. 
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Ademais, através da mediação, possibilita-se o acesso a Justiça eficiente, pois 

soluciona o conflito de forma dinâmica, além de empoderar os envolvidos na responsabilidade 

pela tomada e execução da solução. 
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CAPÍTULO XLII 
 

NOVAS PERSPECTIVAS DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE: O DIREITO DE 

SER ESQUECIDO EM UM ESTADO CIVIL-CONSTITUCIONAL 

 

Ilaine Aparecida Pagliarini1 

Bárbara Graziele Carvalho Brígido2 

INTRODUÇÃO 

A divisão do direito, em seus ramos público e privado, sofreu transformações latentes 

no decorrer dos tempos, máxime no que diz respeito a última década do século XX, cujos 

eventos marcantes no ramo constitucional irradiaram efeitos para todos os microssistemas 

jurídicos, ocasionando o fenômeno da constitucionalização do direito civil. 

A partir do fenômeno supramencionado há uma revigoração da proteção dos direitos 

da personalidade, envolvendo novas dinâmicas e problemas jurídicos relacionados a 

sociedade multicêntrica da informação. Neste contexto, surgem questões conectadas a rede 

mundial de computadores e as consequências das informações divulgadas e perpetuadas 

naquela, sendo mister destacar o conflito gerado entre o direito à informação e o direito à 

privacidade, ocasionando o debate contemporâneo acerca do direito de ser esquecido. 

O direito de ser esquecido envolve a relevância jurídica e social sobre fatos cuja 

pertinência se refira a determinado indivíduo e a sua privacidade, não podendo ser esta alheia 

ao intelecto e aos sentimentos deste. Desta forma, o cunho teleológico deste direito da 

personalidade se reveste no fato de que acontecimentos pretéritos não poderem se perpetuar 

por tempo indeterminado como forma de punição perpétua. 

A partir desses pressupostos, objetivamos inicialmente analisar a liberdade de 

informação na rede mundial de computadores em confronto com o direito à privacidade, com 

enfoque no debate trazido em torno das informações veiculadas na internet e de seu caráter 

histórico, cuminando no direito de ser esquecimento. Claro que não se pretende fazer um 

amplo estudo histórico, mas apenas ressaltar alguns aspectos que julgamos relevantes para 

a compreensão do direito de ser esquecido como proposta teórica para 

compreender/solucionar os embates entre as diversas ordens constitucionais sobrepostas. 

 

                                                 
1 Graduada em Direito pela Universidade Federal do Acre. Mestre em Direito pela Universidade Federal 
de Roraima e Universidade do Estado do Amazonas. Promotora de Justiça de Segunda Entrância do 
Estado de Roraima. Diretora do Centro de Apoio Operacional às Procuradorias e Promotorias de 
Justiça - CAOP. Vice-diretora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público 
do Estado de Roraima - CEAF. Professora da Universidade Federal de Roraima onde ministra as 
disciplinas de Direito Comercial I, II, III e IV e Processo Penal III e IV. 
2 Graduada em Direito pela Universidade Federal de Roraima. 
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1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS: A NOVA ORDEM CIVIL-CONSTITUCIONAL 

Os direitos fundamentais são inerentes à ideia de Constituição escrita, pois, é por 

meio desta que se tem uma exteriorização do que viriam a ser tais direitos, os quais são 

intrínsecos a pessoa humana e podem ser divididos em diversas dimensões, de maneira que 

cada uma se caracteriza por um momento histórico e por um maior ou menor grau da 

incidência estatal na esfera individual do cidadão.3 

Buscando-se conceituar os direitos fundamentais é mister diferenciá-los de direitos 

do homem, pois, estas expressões são frequentemente utilizadas como sinônimas, 

entretanto, possuem diferenças latentes quanto a sua origem e significado. Os direitos do 

homem protegem todos os povos e em todos os tempos, com caráter inviolável, intemporal e 

universal; enquanto os direitos fundamentais são garantias objetivamente vigentes em 

determinada ordem jurídica concreta.4 

Inúmeros direitos fundamentais se confundem com direitos de personalidade, 

contudo, não se pode afirmar que há uma correspondência total entre aqueles e estes. Os 

direitos de personalidade têm por objeto o estado e os direitos sobre a própria pessoa, bem 

como os distintivos da personalidade em suas projeções sociais.5 A doutrina clássica afasta 

dos direitos de personalidade as normas fundamentais políticas e as de prestações por não 

serem peculiares ao indivíduo como pessoa. 

No contexto hodierno, em razão da aproximação do direito público e do direito 

privado, em que o vértice valorativo voltou-se para a reunificação do sistema jurídico, cada 

vez mais os direitos fundamentais tendem a ser direitos de personalidade e vice versa em 

virtude do surgimento da metodologia civil-constitucional.  

Esse novo ramo metodológico propõe uma releitura permanente do Código Civil e 

das leis especiais à luz da Constituição, direcionando a efetiva realização dos valores 

constitucionais nas relações privadas, de maneira que com a existência de diversos universos 

legislativos setoriais se busca a unidade do sistema, deslocando a Constituição para o centro 

do ordenamento jurídico, onde passa a exercer a função de filtro valorativo.6 

O direito de ser esquecido torna-se claro no cenário da Constitucionalização do 

Direito Civil com a insurgência do superinformacionismo, que origina uma autêntica massa de 

                                                 
3 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 9 ed. rev. atual. e ampl. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 52-53. 
4 CANOTILHO. José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. 
Coimbra: Almedina, 2003, p. 393. 
5 Idem. p. 396. 
6 TEPEDINO, Gustavo. Premissas Metodológicas para a Constitucionalização do Direito Civil. 
Temas de direito civil. 4 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. t. I, p. 6-7. 
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informações, independente da vontade dos indivíduos em estarem envolvidos naqueles 

conjuntos de dados ou informações.7  

Nesse diapasão, faz-se necessário a problematização da durabilidade das 

informações, buscando-se a compreensão do alcance e limite temporal que esses dados 

exercem sobre determinada pessoa, sendo analisado individualmente o caso de acordo com 

suas particularidades.  

Assim, o direito de ser esquecido se configura como um direito real e materialmente 

concretizável que propicia a qualquer ser humano que tenha participado de ocorrências 

públicas a faculdade, no decorrer do tempo, de reclamar este direito. A recordação destes 

eventos e do significado que ela possa ter representado é ilegítima se não tiver por escopo 

as necessidades da história ou se for de caráter a agredir sua sensibilidade, visto que o direito 

ao esquecimento, que se impõe a todos, deve equitativamente proteger a universalidade.8 

2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO DE SER ESQUECIDO 

O direito de ser esquecido possui relação simbiótica com o direito à privacidade, 

tendo sido este o antecessor lógico para a evolução do debate acerca da proteção conferida 

por aquele direito. Desta forma, a evolução histórica do direito ao esquecimento precede ao 

famigerado caso “Lebach”, julgado pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão, existindo o 

desenvolvimento do conceito de ser deixado em paz no artigo desenvolvido pelos advogados 

americanos Louis Dembitz Brandeis e Samuel Dennis Warren.9  

De logo, cumpre destacar que a proteção a pessoa e a propriedade é tão antiga 

quanto a origem da lei comum, contudo, esta tutela não pode se perpetuar no tempo, sob 

pena de ceder aos avanços ocorridos no âmbito político, social e econômico. Desta maneira, 

conforme o desenvolvimento da sociedade, houve uma nítida evolução do conceito do direito 

à vida para uma nova forma, qual seja, o direito de ser deixado em paz. Um indivíduo só 

poderia atingir este patamar se a sua liberdade não fosse tangida apenas a seara exterior, 

mas, antes disto, deveria ser irradiada para o campo intelectual e interior, compreendendo até 

mesmo os sentimentos.10  

Nesse diapasão surge o direito de ser esquecido, fornecendo uma proteção ao 

núcleo intangível da pessoa humana, estendendo uma garantia que não se traduz apenas 

para o corpo, mas, busca conectar este com a mente de cada indivíduo, no intuito de 

                                                 
7 RULLI JÚNIOR, Antonio; RULLI NETO, Antonio. Direito ao esquecimento e o 
superinformacionismo: apontamentos no direito brasileiro dentro da sociedade da informação, p. 421 
8 OST, François. O Tempo do Direito. Tradução Élcio Fernandes. Baurú, SP: Edusc, 2005.p. 160-161. 
9 SCHWABE, Jürgen. 50 anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão. Organização 
e tradução: Leonardo Martins e outros. Uruguai: Ed. Konrad-Adenauer-STIPTUNG E V., 2005. 
 
10 WARREN, Samuel Dennis; BRANDEIS, Louis D. The Right to Privacy. 
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assegurar os direitos da personalidade em uma totalidade, não subestimando suas diversas 

formas.11 

O marco inaugural do direito de ser esquecido data de 1890, do direito norte-

americano, quando Louis Brandeis e Samuel Warren, buscando analisar o direito a 

informação em confronto com a garantia da dignidade da pessoa humana, publicaram um 

artigo denominado “right to privacy”. Com a temática abordada neste trabalho surgiu a ideia 

de direito ao esquecimento, “right to be forgotten", este, objetivava a proteção de que os dados 

sobre determinados seres humanos fossem conservados na medida em que autorizava a 

identificação do indivíduo relacionado e pelo tempo indispensável para atendimento ao fim 

colimado.12 

Sob essa perspectiva, o acontecimento mais notório do direito de ser esquecido 

ocorreu no ano de 1969, em uma cidade da Alemanha chamada Lebach. No dia 05 de junho, 

daquele ano, quatro soldados que guardavam um depósito de munições, foram cruelmente 

assassinados. Dois dos principais acusados foram condenados à prisão perpétua, e um 

terceiro investigado foi sentenciado a seis anos de reclusão por tê-los auxiliado na preparação 

do crime. Ocorre que, este terceiro condenado cumpriu integralmente sua pena e, dias antes 

de deixar o sistema prisional, tomou conhecimento que um programa televisivo, atento ao 

grande interesse da opinião pública sobre o caso, havia produzido um documentário no qual 

seriam exibidas fotos dos condenados e insinuação de que eram homossexuais.13 

Em virtude disso, o condenado ingressou com uma ação inibitória com o objetivo de 

impedir a exibição do programa televisivo, entrementes, a tentativa restou infrutífera, o que 

fez com que o caso chegasse até o Tribunal Constitucional Alemão.14 Diante dos fatos, esta 

Corte julgou procedente a Reclamação Constitucional por entender que houve violação 

praticada pelos tribunais do direito de desenvolvimento da personalidade e, 

consequentemente, por reputar que uma intervenção na liberdade de informação restaria no 

acontecimento em epígrafe, justificada com a alegação de inexistência de interesse atual 

naquela informação e porque a divulgação da matéria iria causar irreparáveis prejuízos ao 

condenado.15 

Entrementes, no Brasil, o direito de ser esquecido tem sua origem histórica na seara 

das condenações criminais, tendo surgido como parte fundamental do direito do ex-detento à 

                                                 
11 Idem. 
12 CASTRO, Thais. O direito ao esquecimento e sua aplicação. 
13 SCHWABE, Jürgen. 50 anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão. Organização 
e tradução: Leonardo Martins e outros. Uruguai: Ed. Konrad-Adenauer-STIPTUNG E V., 2005, p. 486-
487. 
14 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Direito ao esquecimento. 
15 SCHWABE, Jürgen. 50 anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, p. 487 
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ressocialização e reinserção na sociedade plural, por meio da reconstrução de sua imagem 

de acordo com suas vontades e não com as fortes marcas estigmatizadas no passado.16  

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ganharam destaque dois julgamentos 

realizados no ano de 2013, nos quais foi reconhecido que, sob o aspecto do atual estágio de 

expansão do direito, é inadmissível a divisão dos ramos do direito, de forma a ignorar a 

interferência do direito constitucional.  

O primeiro caso a ser analisado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça 

é alusivo à repercussão negativa que a sequência de homicídios, ocorridos em 1993, 

conhecida como “Chacina da Candelária”, após exibição por programa televisivo, propiciou a 

um dos investigados que havia sido absolvido, por unanimidade pelo Conselho de Sentença, 

por negativa de autoria. 

O Ministro Luis Felipe Salomão, Relator do REsp 1.334.087-RJ, faz uma relevante 

distinção entre interesse público e interesse do público, demonstrando que há efetivamente 

importância em que seja dada publicidade em relação à atuação estatal na seara criminal, 

contudo, não se pode permitir que o interesse do público predomine, haja vista que costuma 

ser direcionado por um sentimento de execração pública e punição. Ademais, ressaltou que 

estava sendo ponderada a adequação do direito de ser esquecido estritamente às mídias 

televisivas e que, se fosse no universo virtual, os contornos seriam diversos, sendo necessária 

a análise de algumas soluções técnicas e abarcando peculiaridades geradas. 

Nesse contexto, o Relator defendeu que, assim como os sentenciados que já 

cumpriram suas penas, os investigados absolvidos possuem o direito de não continuarem 

vinculados às notícias que os associam ao crime e impeçam sua ressocialização. No caso em 

comento, reconheceu-se ainda que a divulgação do nome e da imagem do autor foi 

desnecessária, pois a história poderia ser contada de forma autêntica sem a utilização destes, 

o que configurou uma segunda ofensa a sua integridade. 

O segundo feito atine à transmissão, na mesma emissora, da imagem e história do 

assassinato de Aída Curi, que foi abusada sexualmente e morta no ano de 1958, no Rio de 

Janeiro. Em decisão diversa a proferida no caso “Chacina da Candelária”, a mesma turma do 

STJ decidiu, de forma não unânime, pela não preponderância do direito de ser esquecido com 

o fundamento de que seria impossível a imprensa noticiar o fato sem o uso da imagem e nome 

de Aida e, além disto, pelo lapso temporal entre a prática do delito e a divulgação dos fatos. 

Ponderando-se princípios e direitos, concluiu-se que o abalo e sofrimento ocasionado 

para os irmãos da vítima seriam menores se comparados à limitação da liberdade de 

expressão, comunicação e do direito à informação, de extrema importância em virtude da 

historicidade do fato. 

                                                 
16 SCHREIBER, Anderson. Direito Civil e Constituição. São Paulo: Atlas, 2013, p. 16-17. 
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No entanto, a ponderação nem sempre decidirá em prol do direito de ser esquecido, 

deve-se analisar o caso concreto e suas peculiaridades, sopesando-se finalidade informativa, 

na repetição de fatos passados, a forma de sua reprodução e os danos ocasionados por ele 

à pessoa envolvida.17 

3 O DIREITO DE SER ESQUECIDO NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E NA REDE 

MUNDIAL DE COMPUTADORES 

O desenvolvimento tecnológico e a Internet foram determinantes para o surgimento 

de um novo paradigma social, descrito por Manuel Castells como sociedade da informação 

ou sociedade em rede, a qual se encontra alicerçada no poder da comunicação, inaugurando 

uma nova era, que sucede a chamada sociedade industrial. Para o autor, trata-se do modo 

informacional de desenvolvimento, cujo novo modelo tem como característica a circulação e 

modificação dos dados em uma velocidade nunca antes imaginada, com a total ruptura com 

o passado.18 

A Internet originou-se na década de 1960, quando técnicos da Agência de Projetos 

de Pesquisa Avançada de Defesa dos Estados Unidos (DARPA) imaginavam formas de 

impedir a tomada e destruição do sistema norte-americano de comunicações pelos soviéticos, 

numa eventual guerra nuclear. Surgiu assim a ideia de rede, a qual é composta por milhares 

de computadores autônomos, com inúmeras formas de conexão.19 

A utilização da Internet nas duas décadas seguintes ainda era restrita, pois havia 

dificuldade dos usurários em localizar e receber informações. A difusão para a sociedade em 

geral somente foi possível a partir de 1990, com a criação de um aplicativo, a teia mundial 

(wold wide web – WWW), que organizou o teor dos sites por informações e não por 

localização, oferecendo aos usuários uma forma fácil de pesquisa.20 

Ao longo das últimas décadas, a rede mundial de computadores tornou-se o maior 

arquivo de informações e dados da humanidade, com inserções diárias, que podem ser feitas 

tanto por organizações públicas quanto privadas, como também por quaisquer usuários da 

rede. Tais publicações permanecem armazenadas por tempo indeterminado. Além disso, os 

inúmeros compartilhamentos fazem com que a mesma informação fique registrada em 

diversos sites, perpetuando-se no mundo digital. 

Dessa forma, o direito de ser esquecido, quando relacionado a dados registrados na 

rede mundial de computadores deve levar em consideração diversos aspectos peculiares 

                                                 
17 SCHREIBER, Anderson. Direito Civil e Constituição. São Paulo: Atlas, 2013, p. 468. 
18 CASTELLS, Manuel. (1999). A Era da Informação: economia, sociedade e cultura, vol. 3. São 
Paulo: Paz e terra, p.21. 
19 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Tradução Roneide Venancio Majer. São Paulo: Paz e 
Terra, 2002, p. 82. 
20 Idem. p. 89. 
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desse meio, tais como o compartilhamento e a circulação em âmbito mundial, extrapolando 

as fronteiras dos países, o que implica, muitas vezes, na ineficácia de decisões tomadas pelos 

tribunais pátrios. 

Embora não analisando a incidência do direito ao esquecimento, em 2012, no caso 

envolvendo a apresentadora Maria da Graça Xuxa Meneghel e o Google, o STJ entendeu que 

o site de busca não deveria fazer o controle prévio dos conteúdos publicados na rede, com a 

eliminação de resultados de busca. Para o tribunal, no mencionado julgado, entendeu-se que 

se a demandante identificou o site da publicação, contra este deveria dirigir a demanda, 

afastando a responsabilidade do provedor de busca (REsp 1.316.921/RJ). 

Ao contrário do STJ, no ano de 2014 o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) 

reconheceu o direito dos usuários da internet de pedir à empresa americana Google que retire 

de seu mecanismo de busca resultados que apresentem informações pessoais 

desatualizadas ou imprecisas, uma vez que o motor de busca tem o controle sobre as 

informações, pois compila e apresenta os links relacionados à pessoa.21 

A decisão decorre de um caso suscitado pelo espanhol Mario Costeja González, o 

qual pleiteou inicialmente nos órgãos públicos espanhóis que os resultados de buscas pelo 

seu nome, relacionados à venda de um imóvel em hasta pública para pagar dívidas ocorridas 

há vários anos, fossem apagados. A este direito foi dado o nome de “Direito de ser esquecido” 

ou Right to be forgotten.22 

A notícia da venda do imóvel foi vinculada pelo jornal La Vanguardia, no ano de 1998. 

Mario Costeja González, no entanto, havia quitado a dívida, sem que houvesse necessidade 

da venda judicial. Em 2009, formulou requerimento ao jornal, mas obteve a negativa sob o 

argumento de que a publicação ocorreu a pedido do Ministério do Trabalho e Seguridade 

Social, assim, o jornal estaria apenas executando uma determinação do órgão público. 

No ano seguinte, 2010, o espanhol demandou administrativamente a Google Spain, 

que também rejeitou o pedido de retirada de seus dados do motor de busca. Ainda em 2010, 

o espanhol formulou uma reclamação na Agência Espanhola de Proteção de Dados (AEPD) 

contra a empresa La Vanguardia Ediciones SL, Google Spain e Google Inc. O pedido consistia 

em que fossem suprimidas ou alteradas as páginas eletrônicas nas quais seus dados estavam 

disponíveis, pois não havia mais necessidade de divulgação das informações do processo de 

execução, em razão de sua extinção há vários anos.  

No julgamento a Agência negou o pedido em face do jornal, por entender que o 

anúncio foi feito em atendimento a ordem pública. Em relação ao Google, tanto a sucursal 

espanhola, como a matriz, a AEPD entendeu que os motores de busca submetem-se à 

                                                 
21 FREY, Luísa. Justiça defende "direito de ser esquecido" no Google. 
22 GUTIERREZ, Felipe. Venci o Google. 
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legislação protetiva de dados pessoais, na medida em que são intermediários entre a 

informação e o público, sendo legítima a proibição de exposição de certas informações, 

quando estas atinjam o direito de proteção de dados e à dignidade da pessoa. 

A Google Spain e a Google Inc., inconformadas, ajuizaram recursos perante a 

Audiência Nacional, um órgão judiciário da Espanha. Aquele órgão remeteu o caso para o 

Tribunal de Justiça da União Europeia, por considerar que a matéria envolvia a interpretação 

da Diretiva 95/46, de 24 de outubro de 1995. 

Além da interpretação de dispositivos da Diretiva 95/46, havia necessidade que o 

Tribunal determinasse as atividades dos motores de busca. O Google defendia a tese de que 

não faz tratamento específico dos dados que surgem na internet em páginas de terceiros, e 

mesmo que se admita um tratamento de dados, isso não o tornaria responsável, na medida 

em que o Google não conhece o teor dessas informações e não exerce sobre elas qualquer 

controle. Contrapondo o Google, Mario Costeja González, os Governos espanhol, italiano, 

austríaco e polonês, além da Comissão Europeia, argumentaram que a ação do site de busca 

deve ser considerada como tratamento de dados, no sentido que lhe é conferido pela Diretiva 

95/46. 

Quanto a este ponto, o tribunal europeu concluiu que os motores de buscas fazem 

tratamentos de dados, na medida em que recolhem, recuperam, registram e organizam estas 

informações em seus programas de indexação, conservando-as em seus servidores e, 

posteriormente, disponibilizando-as para seus usuários, sob a forma de listas de resultados. 

Assim, de acordo com o artigo 2.°, alínea b, da Diretiva 95/46, a ação do Google é uma forma 

de tratamento de dados. 

Em relação à responsabilização do Google pelo tratamento dos dados, o Tribunal de 

Justiça da União Europeia concluiu que o operador do motor de busca é que determina as 

finalidades e os meios dessa atividade, sendo, portanto responsável, nos termos do art. 2º, 

alínea d, da Diretiva 95/46. Entendeu-se que a ação dos buscadores pode afetar os direitos 

fundamentais à vida privada e à proteção dos dados pessoais. 

No que diz respeito à competência territorial, o tribunal concluiu que embora haja a 

divisão de tarefas pela Google Inc. e a Google Spain, ambas devem ser responsabilizadas, 

para que o direito à proteção seja efetivo, tal como consagrado na Diretiva 95/46. 

Por fim, o TJUE interpretando os dispositivos da Diretiva 95/46 entendeu existir um 

direito de apagar dados pessoais, bem como a responsabilidade do motor de busca, para 

suprimir da lista de resultados, páginas publicadas por terceiros, mesmo quando tratar-se de 

publicação lícita. 

O Google sustentou que os pedidos de apagar dados deveriam ser dirigidos aos 

editores dos sites nos quais as informações foram publicadas, invocando o princípio da 
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proporcionalidade, uma vez que seriam desconsiderados os direitos fundamentais dos 

editores das páginas da web, dos outros usuários e do operador. 

Em decorrência dessa decisão, o Google criou um formulário para que o cidadão 

europeu, que deseje a exclusão de determinado link, que envolva seu nome e apareça no 

motor de busca, possa ser analisado e eventualmente suprimido. Com efeito, a decisão do 

TJUE cria um precedente que poderá ser utilizado por outros países, no sentido de 

responsabilizar os provedores de buscas e efetivar o direito ao esquecimento efetivo. 

No Brasil, além das decisões do STJ já mencionadas, foi promulgada a Lei n.º 

12.965, de 23 de abril de 2014, conhecida como “O Marco Civil da Internet”, que regula o uso 

da Internet no Brasil, por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres para 

quem usa a rede, bem como da determinação de diretrizes para a atuação do Estado. Trata 

dentre outros temas, da neutralidade da rede, privacidade, retenção de dados, a função social 

da rede, a garantia da liberdade de expressão e a transmissão de conhecimento, além de 

impor obrigações de responsabilidade civil aos usuários e provedores. 

No art. 7º, a lei trata dos direitos dos usuários, nos quatro primeiros incisos, o direito 

à inviolabilidade da intimidade da vida privada, à inviolabilidade ao sigilo das comunicações e 

à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações privadas armazenadas. Posteriormente, o 

inciso oitavo do mesmo artigo menciona que é direito do usuário ter informações claras e 

completas sobre a coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados 

pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que (a) justifiquem sua coleta; 

(b) sejam licitas; e (c) estejam previstas em contrato. Ainda no inciso décimo do mesmo artigo 

7º foi incluída uma modulação do direito ao esquecimento. O artigo trata do direito à exclusão 

definitiva dos dados pessoais, a pedido do usuário titular, ao término das relações entre as 

partes. 

4 COLISÃO DE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS: A TÉCNICA DA PONDERAÇÃO 

O direito a informação e a liberdade de expressão entram comumente em conflito 

com o direito à intimidade e à privacidade, que é uma faceta dos direitos da personalidade. 

Tal ocorre em razão dos direcionamentos opostos de cada um desses princípios, uma vez 

que o direito a informação, a liberdade de expressão seguem o caminho da transparência, da 

livre circulação de informação, já os direitos da personalidade, orientam-se no caminho da 

tranquilidade, do sigilo, da não exposição. 

Seja qual for a solução adotada, sempre haverá restrição ou mitigação de um ou 

mais princípios fundamentais, pois, a resolução de conflitos envolvendo-os é sempre 
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complexa, havendo sempre necessidade de análise do caso concreto e suas circunstâncias, 

pois são direitos de natureza relativa, inexistindo prevalência inata de um sobre o outro.23
 

A subsunção da norma sobre os fatos não é suficiente para lidar com as colisões 

entre direitos ou princípios fundamentais, pois a aplicação de um dos princípios não significa 

o aniquilamento do outro, porque a unidade da Constituição não admite hierarquia entre 

normas constitucionais.24
 

A solução para tais casos, inclusive com ampla utilização pelo Supremo Tribunal 

Federal, é a utilização da ponderação. Entretanto, o jurista deverá, primeiramente, tentar 

conciliar ou harmonizar os interesses em jogo, pelo princípio da concordância prática. 

Somente depois, caso não seja possível a conciliação, é que se deve partir para o 

sopesamento.25
 

Alexy não diferencia os princípios em seu alto grau de generalidade, mas pela sua 

função dentro do ordenamento jurídico, tendo em vista que os princípios desempenham o 

papel de mandados de otimização, cujo escopo é o de dar a maior concretude possível para 

a efetivação dos direitos fundamentais, levando-se em consideração a possibilidade jurídica 

e o contexto fático (possibilidade real) para implementação destes direitos. A colisão de 

princípios dá ensejo a uma aparente contradição dentro da ordem jurídica, contudo, tal conflito 

pode ser solucionado sem que haja um sacrifício total e permanente de um princípio em face 

do outro, e é neste ponto que há a diferença mais perceptível entre a teoria supramencionada 

e a teoria da ponderação.26
 

Desta forma, não há como analisar a primazia de qualquer um dos princípios no plano 

abstrato, devendo o intérprete analisar a concretude dos fatos antes de tomar qualquer 

decisão acerca do conflito entre direitos fundamentais. É mister relatar que pela técnica da 

ponderação, propugnada por Alexy, defende-se o fato de que em um determinado caso pode 

ocorrer a prevalência de um princípio e em outro caso, em que os mesmos princípios estejam 

em colisão, adotar-se a primazia daquele preterido anteriormente. 

A técnica da ponderação possui como base o princípio da razoabilidade-

proporcionalidade, visando à máxima concordância prática entre os direitos fundamentais 

                                                 
23 SARMENTO, Daniel. GALDINO, Flávio. Direitos Fundamentais: estudos em homenagem ao 
professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 293. 
24 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 361. 
25 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 2008, p.387. 
26 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2011, pag. 93-94. 
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conflitantes. Sendo necessário, o hermeneuta deverá fazer concessões recíprocas entre os 

valores e interesses em confronto, conservando o máximo disponível de cada um deles.27
 

É de se observar que nos julgados do STJ aqui mencionados, o tribunal deu soluções 

diversas, com a preponderância ora de um princípio fundamental, ora de outro, em casos em 

que os princípios em conflito eram os mesmos. No caso Aída Cury entendeu que o direito de 

informação deveria prevalecer em face do direito ao esquecimento, desdobramento do direito 

de personalidade. Já no caso da Chacina da Candelária, foi aplicado o direito de ser 

esquecido, em detrimento ao princípio de informação. 

 

 

CONCLUSÃO 

O histórico constitucional demonstra inúmeras transformações advindas do pós-

positivismo, com influência nos direitos fundamentais e no surgimento do Estado 

Constitucional de Direito. Esse período também é denominado de neoconstitucionalismo, o 

qual possibilitou o surgimento da chamada nova ordem civil-constitucional, indicando que 

tanto o direito público como o privado devem obedecer aos princípios fundamentais 

constitucionais. 

O Direito Civil é revisitado, agora sob a ótica dos princípios constitucionais e não 

mais do Código Civil. Por outro prisma, as Constituições passaram a albergar princípios e 

assuntos antes exclusivos da legislação civilista.  

As inovações advindas com a constitucionalização do Direito Civil, colocaram os 

direitos fundamentais e as garantias da personalidade como parâmetro na solução dos 

conflitos entre particulares, de forma complementar e em constante diálogo dentro da ideia de 

visão unitária do sistema jurídico. 

Os direitos da personalidade, assim como os demais direitos fundamentais não são 

absolutos. Dessa forma, quando verificar-se a colisão entre eles, deve o Tribunal 

Constitucional efetuar o juízo de ponderação, entre os valores conflitantes, de acordo com as 

peculiaridades de cada caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade, 

buscando-se encontrar a máxima concordância prática entre direitos fundamentais 

conflitantes. 

O direito de ser esquecido, inserido no âmbito dos direitos da personalidade, que visa 

ao resguardo do direito à intimidade, embora não esteja expresso na Constituição Federal ou 

no Código Civil, vem sendo reconhecido tanto no Brasil como nos demais países, como os 

integrantes da Comunidade Europeia e os Estados Unidos. 

                                                 
27 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 362-363. 
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Esse direito garante a pessoa que determinado fato de sua vida, ainda que verídico, 

lícito, ocorrido no passado, não seja relembrado ou divulgado no presente, pois ninguém pode 

sofrer sanções perpétuas. Entretanto, trata-se de um direito que não é absoluto e poderá ser 

afastado diante do interesse público, do resguardo da memória e da historicidade. 

Em eventual colisão, a solução é a harmonização dos interesses colidentes, a saber, 

o direito de intimidade em face do direito de informação, analisando o caso concreto. No Brasil, 

por meio de decisões do STJ, verificamos que houve a ponderação e sopesamento dos 

princípios, tanto que em um dos julgados prevaleceu o direito da informação e historicidade e 

no outro o direito de ser esquecido, corolário do direito de personalidade e da dignidade da 

pessoa humana. 

O tema tem ensejado inúmeros debates, tanto na doutrina como na jurisprudência, 

assumindo um viés especial, quando as publicações indesejadas encontram-se na rede 

mundial de computadores. Nesse sentido, encontramos decisões acolhendo e rejeitando o 

direito de ser esquecido. 

Entretanto, o acolhimento desse direito pelo Tribunal de Justiça da União Europeia e 

principalmente a responsabilização dos provedores de busca aumentaram as discussões em 

torno da efetividade da decisão, uma vez que o mundo digital não encontra fronteiras e as 

decisões judiciais possuem jurisdição predeterminada. 

O tema ainda comporta inúmeras investigações e reflexões, pois os avanços 

tecnológicos na área computacional não são acompanhados pelo Direito, existindo um vasto 

campo a ser regulamentado ou entendido, sem prejuízo da liberdade na Internet. 
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CAPÍTULO XLIII 

 

 

PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS 

POR ACIDENTE DE TRABALHO NO BRASIL 

 

Luciana Aboim Machado Gonçalves da Silva1 

 

 INTRODUÇÃO 

 

O meio ambiente do trabalho equilibrado é fundamental à sadia qualidade de vida dos 

trabalhadores, constituindo um direito fundamental de terceira dimensão previsto nas 

Constituições de diversas nações, inclusive na Brasileira2. 

 

A despeito de a preocupação com o meio ambiente pelas empresas não ser um fenômeno 

recente, percebe-se que atualmente há uma conscientização a respeito, proliferando - nas 

empresas - projetos de responsabilidade socioambiental com caráter transformador, deixando 

de atuar em uma posição exclusivamente filantrópica.  

 

A pressão do mercado é tão evidente que vários certificados foram criados por organizações 

da sociedade civil para garantir práticas ambientalmente corretas, a exemplo do “International 

Standardization Organization” ou ISO 14001, que homogeneizou as normas ambientais para 

empresas e é utilizado como pré-requisito para o comércio entre empresas em mais de cem 

países.   

 

                                                 
1 Pós-graduada em Direito do Trabalho; Pós-graduada em Direito Processual Civil; Mestre em Direito 
do Trabalho, todos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP.  Doutora em Direito 
do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP. Professora Adjunta IV da 
Graduação e Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Sergipe. Vice-Presidenta. da 
Asociación Iberoamericana de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social. Coordenadora Regional 
do Instituto Lationoamericano de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. 
2 O art. 225, caput, da Constituição Federal Brasileira prevê: “Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes 
e futuras gerações.” Também, o art. 200, inciso VIII, determina que ao Sistema Único de Saúde 
compete, entre outras atribuições, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 
trabalho. 
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Em observância ao fato de que os meios de produção tornam-se cada vez mais nocivos à 

integridade dos trabalhadores3, vem se desenvolvendo também, no âmbito da legislação 

pátria, um arcabouço jurídico voltado para assegurar um meio ambiente laboral saudável 

através de medidas preventivas de riscos à saúde e segurança do trabalhador. 

 

Assim, as normas de proteção da saúde e segurança laboral passaram a ser estabelecidas 

“em favor do trabalhador” – e não apenas “em benefício do trabalho” (desenho dos 

equipamentos ou velocidade das máquinas) - com preocupações relacionadas à prevenção 

da fadiga física e mental. 

 

I – PROTEÇÃO JURÍDICA DO MEIO AMBIENTE LABORAL E MEDIDAS PREVENTIVAS 

DE RISCOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR NO BRASIL 

 

No âmbito jurídico brasileiro, há diversas normas que visam primordialmente preservar a 

saúde e segurança do trabalhador4. O princípio da prevenção – alçado  pela Constituição a 

hierarquia constitucional (CF, art. 205, caput) significa a adoção de medidas voltadas a evitar 

riscos ao meio ambiente e ao ser humano. Diferencia-se, portanto, do princípio da precaução 

que traz a ideia de inversão do ônus da prova em favor da vítima do dano, ou seja, o provável 

autor do dano deve demonstrar que sua atividade não é lesiva ao meio ambiente.5 

 

                                                 
3Com a revolução industrial, iniciou-se a proteção normativa do meio ambiente laboral diante dos altos 
índices de acidente de trabalho. Assim, alguns riscos à saúde do trabalhador já são conhecidos há 
muitos anos, a exemplo das doenças do trabalho causadas pela exposição à poeira de silicose ou de 
amianto; já, outros, são frutos de novos modelos de gestão empresarial, da natureza da profissão e do 
avanço tecnológico, os quais se revelam através de pressão psicológica para atingir metas 
extremamente difíceis, jornada de trabalho extenuante, esforço físico exacerbado, posturas 
inadequadas, tensão constantes etc. De acordo com a ISMA-BR (International Stress Management 
Association no Brasil), 62% da população brasileira economicamente ativa padece de estresse. Desse 
total, cerca de 30% apresentam Síndrome de Burnout - estado de exaustão física e mental que pode 

levar à depressão e inclusive ao suicídio.  Para Ana Maria Rossi, especialista e presidente da ISMA-

BR , o principal causador do estresse nos profissionais é a falta de tempo devido a sobrecarga 
excessiva de trabalho. A pessoa tende a achar que têm a obrigação de ser um profissional multitarefas. 
(Disponível em: http://noticias.uol.com.br/empregos. Acesso em: 01 de setembro de 2014)  
4 A saúde ocupacional  significa a promoção e manutenção, no mais alto grau, do bem estar físico, 
mental e social dos trabalhadores em todas as ocupações, considerando que saúde não consiste 
somente na ausência de doença ou enfermidade (consoante a Organização Mundial da Saúde); a 
prevenção, entre os trabalhadores, de doenças ocupacionais causadas por suas condições de trabalho; 
a proteção dos trabalhadores em seus empregos, dos riscos resultantes de fatores adversos à saúde; 
a colocação e conservação dos trabalhadores nos ambientes ocupacionais adaptados às suas aptidões 
fisiológicas e psicológicas. Já a segurança no trabalho tem o sentido de prevenir acidentes do trabalho 
através da análise dos riscos do local da operação. 
5 MELO, Raimundo Simão. Direito Ambiental do Trabalho e a Saúde do Trabalhador. São Paulo: LTr, 
2008, p. 44-47.  

http://minhavida.uol.com.br/conteudo/12792-Sindrome-de-Burnout-pode-ser-causada-por-estresse-no-trabalho.htm
http://noticias.uol.com.br/empregos
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Nessa perspectiva, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, de 1943, dispõe – no capítulo 

V, do título II, do art. 154 ao 201 - sobre segurança e higiene do trabalho, prevendo, entre 

outras, regras sobre edificação, iluminação, ventilação e instalação elétrica.  

 

Em uma breve síntese, podemos citar que os locais de trabalho deverão ter, no mínimo, três 

metros de pé-direito, podendo ser reduzido quando atendidas as condições de iluminação e 

conforto térmico compatíveis com a natureza do trabalho e sob o controle da autoridade do 

Ministério do Trabalho - competente em matéria de segurança e medicina do trabalho; ter 

pisos sem saliências que prejudiquem a circulação de pessoas e movimentação de materiais; 

proteger as aberturas nas paredes e pisos de forma que impeçam a queda de pessoas; ter 

iluminação adequada, uniformemente distribuída, geral e difusa, a fim de evitar reflexos 

incômodos, sombras e contrastes excessivos ; ter ventilação natural ou artificial compatível 

com o serviço realizado; e possuir vestimenta apropriada ou capela, anteparos, paredes 

duplas, isolamento térmico e similares para proteção dos empregados contra radiações 

térmicas quando as condições de ambiente de trabalho se tornarem desconfortáveis em face 

de instalações geradoras de frio ou calor.  

 

Também, o empregador deve utilizar profissionais qualificados nos serviços elétricos de 

reparação, instalação ou inspeção; familiarizar as pessoas que trabalham em serviços de 

eletricidade com métodos de socorro a acidentados por choque elétrico; e respeitar esforço 

físico máximo de 60 quilos que o empregado pode remover individualmente, exceto para 

mulher e menor cujo montante máximo para emprego de força muscular é 20 quilos contínuo 

ou 25 quilos ocasional. 

 

Acrescenta-se a isso, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT proíbe que os 

estabelecimentos iniciem suas atividades sem prévia aprovação das respectivas instalações 

pela autoridade da Superintendência Regional do Trabalho; permite que a autoridade da 

Superintendência Regional do Trabalho interdite o estabelecimento, setor, máquina ou 

equipamento ou embargue obra diante de laudo técnico comprobatório de grave e iminente 

risco, indicando, com rapidez, as providências que deverão ser tomadas para prevenir o 

infortúnio do trabalho; torna obrigatório o exame médico na admissão, desligamento e, em 

algumas atividades laborais, periodicamente no curso da relação de emprego, às expensas 

do empregador, para apuração da capacidade física e mental do empregado em relação à 

função desempenhada, devendo os resultados serem comunicados ao empregado, 

observando os preceitos de ética médica; exige que os empregadores mantenham, nos locais 

de trabalho, material necessário aos primeiros socorros médicos de acordo com os riscos da 
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atividade; impõe o fornecimento obrigatório e gratuito de equipamentos de proteção individual 

– EPI, aprovados pelo Ministério do Trabalho, em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, sempre que as medidas gerais não ofereçam completa proteção contra os 

riscos de acidente e danos à saúde; obriga o empregador a informar pormenorizadamente os 

riscos da operação a executar e o produto a manipular6. 

 

Ainda, nos termos dos artigos 162 e 163 da CLT,  respectivamente, algumas empresas estão 

obrigadas a manter Serviços Especializados de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT7, 

e a constituir uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA8. 9 

 

Importa salientar que a CIPA tem como tarefa zelar por adequadas e seguras condições no 

ambiente do trabalho, relatando as condições de riscos físicos, químicos, biológicos, 

ergonômico e de acidentes (mecânico) através do “Mapa de Riscos”10 e orientando ao 

empregador na adoção de medidas para reduzi-los e eliminá-los com vistas prevenir a 

ocorrência de doenças e acidentes de trabalho. Este órgão paritário de representação nos 

locais de trabalho atua com o apoio do Serviço Especializado de Segurança e Medicina do 

Trabalho (SESMT), quando houver na empresa, que tem por objetivo promover a saúde e 

proteger a integridade do trabalhador11; o dimensionamento deste programa vincula-se à 

                                                 
6 Em idêntico teor, é a disposição do art. 19, § 3º, da Lei 8.213/91: “É dever da empresa prestar 
informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.” 
7 O SESMT é integrado por médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro do 
trabalho, técnico de segurança do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho. 
8 A CIPA é composta de representantes de empregadores, titulares e suplentes, por eles designados, 
e representantes de empregados, titulares e suplentes, eleitos por escrutínio secreto, do qual 
participam apenas empregados interessados, independentemente de filiação sindical. Os membros da 
CIPA têm mandato de um ano, permitida uma reeleição; gozam de proteção contra despedida arbitrária, 
entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. 
O empregador designará, anualmente, entre os seus representantes, o presidente da CIPA e os 
empregados elegerão entre eles o vice-presidente.  (CLT, arts. 164 e 165)  
9 As empresas são obrigadas a compor e manter o SESMT conforme o número de empregados e o  
grau de risco de sua atividade expressa pelo Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE, tendo 
em vista o enquadramento  previsto da NR 04 do Ministério do Trabalho. Já, em relação à CIPA, 
somente há obrigatoriedade de constituição pelas empresas que possuam a partir de 20 empregados. 
10 Mapa de Riscos é a representação gráfica do reconhecimento dos riscos existentes nos locais de 
trabalho, por meio de círculos de diferentes tamanhos e cores, elaborado após ouvir os trabalhadores 
de todos os setores produtivos e com o apoio do SESMT, quando houver. Tem por objetivo informar e 
conscientizar os trabalhadores – através de um esquema fácil de visualização – dos locais que 
apresentam riscos ambientais, proporcionando a diminuição do número de acidentes de trabalho. 
11 As atribuições do SESMT – que exige aplicação de conhecimentos de engenharia de segurança e 
medicina do trabalho - são mais técnicas do que as da CIPA, cabendo-lhe, entre outras: orientar os 
trabalhadores quanto ao uso de equipamentos de proteção individual e conscientizá-los da importância 
de prevenir os acidentes e das formas de conservar a saúde no trabalho. 
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gradação do risco da atividade principal e ao número total de empregados do 

estabelecimento12. 

 

A par disso, como medida preventiva, salienta-se a obrigatoriedade de todos os 

empregadores elaborarem e implementarem o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

– PPRA – de acordo com a Norma Regulamentar 09 da Portaria 3.124/78 do Ministério do 

Trabalho – visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores por meio da 

antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos 

ambientais no ambiente do trabalho, bem como o Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional – PCMSO – nos termos da Norma Regulamentador 07 da Portaria 3.124/78 do 

Ministério do Trabalho13 – objetivando a prevenção, o rastreamento e o diagnóstico precoce 

dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, ou seja, a constatação de casos de doenças 

ocupacionais ou danos irreversíveis à saúde do trabalhador, por meio, principalmente, de 

instrumental clínico-epidemiológico que faz a relação entre sua saúde e o trabalho.14  

 

À guisa de ilustração, destaca-se que a proibição do tabagismo no local de trabalho deve 

fazer parte de um programa de prevenção de riscos laborais, uma vez que, além de causar 

incômodos no ambiente de trabalho, pode acarretar doenças para os fumantes passivos e 

riscos de incêndio e explosão em determinados ambientes.  

 

Oportuno registrar, também, o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, que é um 

documento histórico-laboral individual do trabalhador, segundo modelo instituído pelo Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS, com propósitos previdenciário para obtenção de 

informações relativas ao gerenciamento de riscos e a existência de agentes nocivos no 

ambiente do trabalho, orientando e subsidiando nos processos de reconhecimento de 

aposentadoria especial. Ademais, é utilizado para orientar programa de reabilitação 

profissional e subsidiar o reconhecimento técnico do nexo causal em benefícios 

                                                 
12 É importante destacar que a empresa que contratar outra para prestar serviços em seus 
estabelecimentos deverá estender a assistência do SESMT aos empregados da contratada, quando 
esta, de acordo com as normas legais, não for obrigada a manter serviços próprios.  
13 Este programa de promoção e preservação da saúde dos trabalhadores pode ter seus parâmetros 
mínimos ampliados mediante negociação coletiva de trabalho. 

14 Vale aclarar que o PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no 
campo da preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado com o 
disposto nas demais normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial com a NR 07 
que aborda o PCMSO. 
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previdenciários relativos a incapacidade, reunindo informações administrativas, ambientais e 

biológicas. O PPP deve ser elaborado e mantido atualizado na empresa em que estiver 

laborando o trabalhador, contendo todas as alterações nas atividades desenvolvidas que 

reflitam nas medições de qualidade ou intensidade de agente nocivo, e será entregue ao 

trabalhador por ocasião da rescisão contratual.  

 

Na direção de assegurar uma maior eficácia a medidas preventivas de danos à saúde do 

trabalhador, o art. 10 da Lei 10.666/03 prevê que as atuais alíquotas de recolhimento de 

contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho - SAT (1%, 2% ou 3% incidentes sobre 

a folha de salários para custear aposentadorias especiais e benefícios decorrentes de 

acidentes de trabalho), pagas pelo empregador, poderão ter descontos de até 50% ou 

aumento de até 100%, dependendo dos índices de acidentes sofridos pelos empregados com 

vistas ao Fator Acidentário de Prevenção – FAP da empresa15. 

 

Nessa mira, também, os parágrafos primeiro e segundo do art. 19 da Lei 8.213/91 

estabelecem ser a empresa responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e 

individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador, constituindo contravenção 

penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do 

trabalho. 

É de grande importância tais disposições normativas, visto ser claro que os potenciais 

poluidores ou causadores de danos à saúde do trabalhador, ao terem conhecimento que são 

economicamente responsáveis, em diversas dimensões, pela reparação dos danos que 

causam, têm forte incentivo para os evitar.  

 

Como medida preventiva de acidentes de trabalho, salienta-se, por fim, a construção 

doutrinária da greve ambiental com finalidade de implementar adequadas e seguras 

condições ambientais de trabalho. Diferencia-se da greve comum, já que esta visa criar 

direitos em geral.16 

 

II – A RESPONSABILIDADE POR ACIDENTE DE TRABALHO 

                                                 
15 Registra-se que o Fator Acidentário de Prevenção – FAP, previsto no §4º do art. 202-A do Decreto 
nº 6.042/07, consiste em um multiplicador variável apurado através da análise concomitante da 
gravidade, frequência e custo da Seguridade Social em razão de acidente de trabalho. Este importante 
instrumento da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador é calculado anualmente, 
considerando os registros de acidentes do trabalho e de benefícios acidentários contabilizados em uma 
empresa dentro de um período de dois anos.  
16 Direito Ambiental do Trabalho e Saúde do Trabalhador. 3ª ed. São Paulo: LTr, 2008, p. 90.  
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O Brasil possui um dos mais avançados sistemas jurídicos de medidas preventivas contra 

danos à saúde do trabalhador. Todavia, não se atingiu, ainda, nível suficiente de 

conscientização capaz de eliminar efetivamente os riscos ambientais do trabalho, ostentando, 

ainda, preocupantes estatísticas de acidente de trabalho17. 

 

Diante disso, cabe aplicar o instituto da responsabilidade com a finalidade não só de 

compensar os danos à saúde do trabalhador, mas também com intuito punitivo, preventivo e 

pedagógico. 

 

Para adentrar neste tema das reparações, importante aferir, primeiramente, o sentido jurídico 

de acidente de trabalho, qual seja: todo acontecimento inesperado decorrente do exercício do 

trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional18 que cause a morte ou a perda 

ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. (Lei nº 8.213/91, art. 

19). 

Ao lado da supracitada definição legal de acidente-tipo, a Lei nº 8.213/91, buscando dar maior 

amplitude conceitual, estabeleceu como acidente de trabalho as doenças ocupacionais (art. 

20) e enumerou hipóteses de acidente de trabalho por equiparação (art. 21)19. 

                                                 
17 No Brasil, em 2012, houveram 711.164 acidentes de trabalho, deixando-o em 4º lugar no ranking da 
Organização Internacional do Trabalho. O Ministério do Trabalho informa que 2.739 dos trabalhadores 
acidentados morreram em 2012, havendo uma pequena queda em relação a 2011, quando 2.884 dos 
trabalhadores acidentados chegaram a óbito. Os acidentes mais graves são nas atividades de 
transportes rodoviários de cargas e construção civil, chegando a 512 mortes. (Informações obtidas nos 
sítios eletrônicos: http://portal.mte.gov.br/portal-mte e http://tst.jus.br. Acesso em: 03 de setembro de 
2014.)  
18 A norma legal utiliza a expressão pertubação funcional para se referir a lesão de natureza psicológica, 
que consiste no desgaste psíquico do trabalhador decorrente do desequilíbrio do meio ambiente 
laboral, podendo desencadear enfermidades como estresse, síndrome do pânico e neurose 
profissional. 
19 Considera-se acidente de trabalho por equiparação: “I - o acidente ligado ao trabalho que, embora 
não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução 
ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua 
recuperação; II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em conseqüência 
de: a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho; b) 
ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho; c) ato de 
imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho; d) ato de 
pessoa privada do uso da razão; e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou 
decorrentes de força maior; III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no 
exercício de sua atividade; IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de 
trabalho: a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa; b) na 
prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; 
c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro de seus 
planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, 

http://portal.mte.gov.br/portal-mte
http://tst.jus.br/
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Consoante o art. 20 da Lei nº 8.213/91, considera-se acidente de trabalho as entidades 

mórbidas - denominadas doença profissional e doença do trabalho – constantes, em regra, 

da relação do Ministério do Trabalho e Previdência Social20.  

  

Vale aclarar que doença profissional é a produzida ou desencadeada pelo exercício do 

trabalho peculiar a determinada atividade e a doença do trabalho é a adquirida ou 

desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se 

relacione diretamente21.  

 

Tendo em vista o descumprimento, por parte das empresas, da obrigação de emitir CAT 

(Comunicação de Acidente de Trabalho), através do mascaramento da origem da doença do 

trabalhador, foi criada, em 2006 (Lei nº 8213/91, art. 21-A), a figura do Nexo Técnico 

Epidemiológico Previdenciário – NTEP para uma melhor e eficaz identificação dos acidentes 

de trabalho. 

 

Assim, o NTPE consiste em uma metodologia – que leva em conta fundamentos estatísticos 

e epidemiológicos - para aferir a correlação de dados entre a atividade profissional 

desempenhada conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômica (CNAE) e a 

enfermidade do obreiro extraída da Classificação Internacional de Doenças (CID), permitindo 

identificar forte associação entre agravos e atividades desenvolvidas pelo trabalhador, 

construindo uma matriz  que subsidia a análise da incapacidade laborativa pela medicina 

pericial do INSS.  

 

Observa-se que o nexo epidemiológico consitui-se em grande avanço do ordenamento 

jurídico brasileiro, instituindo a presunção relativa da ocorrência da doença ocupacional 

mediante o enquadramento epidemiológico do CNAE da empresa, cabendo ao empregador o 

                                                 
inclusive veículo de propriedade do segurado; d) no percurso da residência para o local de trabalho ou 
deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do 
segurado”. Este artigo traz, ainda, as seguintes disposições: § 1º Nos períodos destinados a refeição 
ou descanso, ou por ocasião da satis”fação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho 
ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. § 2º Não é considerada 
agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, 
se associe ou se superponha às consequências do anterior.” 
20 O § 2º do art. 20 da Lei nº 8.213/91 dispõe que, em caso excepcional, constatando-se que a doença 
não incluída na relação do Ministério do Trabalho e Previdência Social resultou das condições especiais 
em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve 
considerá-la acidente do trabalho. 
21 Não são consideradas como doença do trabalho: a doença degenerativa; a inerente a grupo etário; 
a que não produza incapacidade laborativa; a doença endêmica adquirida por segurado habitante de 
região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato 
direto determinado pela natureza do trabalho. 
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ônus de desconstituir o NTPE mediante produção de prova (ou seja, o NTPE provoca a 

inversão do ônus da prova em favor do trabalhador). 

 

Após identificado o acidente do trabalho, vislumbra-se diversas consequências, vale dizer, a 

aplicação de sanções administrativas (autos de infração e aplicação de multas), sanções 

penais (desde contravenções até condenações em penas privativas de liberdade por 

exposição a perigo, lesão corporal, crimes ambientais, etc) e  sanções de natureza civil (dano 

material, moral e estético).  

 

Registra-se, ainda, a existência de reparações previdenciárias, a cargo do INSS, em razão de 

acidente de trabalho, que são: auxílio-doença acidentário, aposentadoria por invalidez, 

auxílio-acidente, pensão por morte e habilitação e reabilitação profissional e social.  

 

Focando nossa atenção para a responsabilidade do empregador decorrentes de acidente de 

trabalho, importa destacar que a Constituição Federal - CF, no inciso XXVIII do art. 7º, 

estabeleceu que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social, seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, 

sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.  

 

Nesses termos, a indenização oriunda da responsabilidade do empregador é devida 

independentemente do seguro acidente do trabalho, ou seja, um direito não exclui o outro.22  

 

Nessa esfera, portanto, a norma constitucional consagrou o ressarcimento decorrente de 

conduta ilícita (responsabilidade subjetiva), de modo a estabelecer que o empregador apenas 

possui a obrigação de indenizar a vítima do acidente de trabalho quando restar caracterizado 

o elemento subjetivo da conduta, ou seja, depende fundamentalmente da demonstração de 

que a ação (comissiva ou omissiva) do empregador ocorreu de forma culposa ou dolosa 

lesionando a vítima. 

 

Entretanto, as dificuldades de obtenção dos elementos probatórios para reconhecimento da 

responsabilidade subjetiva do empregador pelo acidente de trabalho e a complexidade dos 

meios de produção possibilitaram que a jurisprudência uniformizada do Supremo Tribunal 

Federal adotasse a teoria aquiliana de forma flexível com o reconhecimento da culpa 

                                                 
22 O seguro de acidente do trabalho no Brasil, apesar da denominação, não tem natureza jurídica nem 
conteúdo de seguro propriamente dito; é um benefício previdenciário de cunho alimentar. 
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presumida, nos seguintes termos: “É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato 

culposo do empregado ou preposto”. 

 

A adoção da culpa presumida constitui-se em um mecanismo de viabilização da 

responsabilidade do empregador que possui melhores condições de produzir as provas, 

demonstrando que tomou os cuidados necessários para tornar o meio ambiente laboral 

seguro e saudável, principalmente por meio da comprovação da implantação de órgãos 

internos e programas de prevenção e controle dos riscos ocupacionais, como SESMT, CIPA, 

PPRA e PCMSO. 

 

 

De forma inovadora, o Código Civil de 2002 (art. 927) inseriu no sistema jurídico brasileiro a 

possibilidade de aplicação da responsabilidade objetiva por acidente de trabalho quando a 

atividade normalmente desenvolvida pelo autor implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem. 

 

Tendo em vista que o ora citado dispositivo não especifica as situações de natural exposição 

do obreiro ao risco, há enorme divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito. 

 

Em nosso pensar, a aplicação da responsabilidade civil objetiva do empregador nas situações 

de risco compreende apenas as atividades profissionais que possibilitem natural e intensa 

exposição do obreiro aos riscos ocupacionais, proporcionando dentro da normalidade média 

das ocupações laborais, maior potencialidade de ocorrência de acidente de trabalho.23   

 

A doutrina brasileira costuma inserir na classificação de responsabilidade objetiva as 

atividades insalubres, perigosas e penosas, bem como as que envolvem risco ergonômico 

(ex: levantamento constante de peso pelo trabalhador) e risco laboral em sentido estrito (ex. 

trabalho em construção civil que utiliza jaú ou que os serviços são realizados abaixo do nível 

do solo em tubulações ou galerias). 

 

Com vistas a hipóteses excludentes de responsabilidade civil – a autolesão, culpa exclusiva 

da vítima, caso fortuito ou força maior – é oportuno gizar que somente se aplica a de natureza 

subjetiva, uma vez que na objetiva basta que se evidencie o liame entre causa e efeito do 

                                                 
23 Neste sentido, Sebastião Geraldo de Oliveira ensina que se aplica a responsabilidade objetiva 
apenas “se o risco a que se expõe o trabalhador estiver acima do risco médio da coletividade em geral”. 
(Responsabilidade Civil objtiva por acidente de trabalho – teoria do risco. São Paulo: Revista LTr, v. 
68, n. 4, abr. 2004, p. 412). 
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dano, cuja prova é do autor da demanda, ou seja, não importa que o causador do dano exerça 

atividade lícita ou ilícita ou que tenha agido com dolo ou culpa. 

 

É importante atentar, ainda, que a indenização – por ter como razão jurídica propulsora 

restituir integralmente a vítima pelos danos sofridos – abrange os danos patrimoniais24 (dano 

emergente, revelando o que o acidentado perdeu; o lucro cessante, compensando o que 

deixou de ganhar e a reparação pela perda de uma chance, em atenção ao que 

provavelmente receberia se não tivesse perdido a chance pela ocorrência do infortúnio), 

danos morais (por ter ferido os direitos da personalidade da vítima) 25 e danos estéticos (para 

compensar a perda de harmonia física sofrida pelo acidentado).  

 

Busca-se, dessa forma, uma efetiva reparação integral da vítima e a socialização dos riscos, 

expandindo, cada vez mais, o campo de proteção do trabalhador. 

 

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A eficácia das normas de prevenção de danos à saúde do trabalhador e a responsabilização 

do empregador por acidente de trabalho são fundamentais para trazer ao meio empresarial a 

concepção de que a busca do ambiente do trabalho equilibrado é a forma mais econômica e 

socialmente mais adequada de gerir o empreendimento.  

 

Todo o aparato de tutela ambiental no trabalho somente será efetivo quando a sociedade e o 

empresariado tomarem consciência de que o custo da prevenção é muito menor e mais 

significativo de que o custo da reparação. Enquanto isso não ocorrer, muitos trabalhadores, 

labutando pelo sustento diário, continuarão perdendo suas vidas ou tornando-se inválidos 

pela Seguridade Social. 

 

IV - REFERÊNCIAS 

 

 

                                                 
24 A doutrina costuma distinguir danos materiais de danos patrimoniais, defendendo que este ultimo 
abarca tanto os bens corpóreos, com valor econômico suscetível de apropriação, como os bens 
incorpóreos, entre os quais situa o direito autoral, suscetíveis de valor econômico. 
25 A responsabilidade de reparação do dano moral surge tão logo se verifica o fato da violação (damnun 
in re ipsa). Não cabe cogitar, por isso, de prova do dano moral, já que não se exige do lesado a 
demonstração de seu sofrimento. Já o dano material se exige prova. Todavia, a compensação por 
danos morais pressupõe um dano efetivo e não um simples aborrecimento decorrente de uma 
suscetibilidade excessiva ou de qualquer melindre. 
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CAPÍTULO XLIV 

 

 

REFUGIADOS – UM DIREITO INTERNACIONAL EM CRISE 

              

Débora Sinflorio da Silva Melo 
Universidade de Salamanca 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Colapso esta palavra traduz a real situação mundial. Na atualidade milhões de 

pessoas se encontram em uma situação desumana de sobrevivência, imersos nas mais 

diversas circunstâncias adversas que um ser humano poderia suportar. Refugiados sãos eles, 

refugiados do medo e da dor ao ter os seus direitos mais básicos cerceados sem que lhes 

seja garantido o direito a dizer não. Reféns da força brutal de indivíduos que buscam poder 

ao custo de vidas, ao diário homens, mulheres e crianças marcham em busca de uma nova 

vida e levam consigo em sua maioria nada além das vestes que os cobrem.  

As normas internacionais em face da nova realidade mundial tornam-se meras letras, 

já não são capazes de acabar com o terror, um direito internacional obsoluto que se sufoca 

em meio à tamanha barbaridade humana. Uma luta, um lema, um desafio, um desejo 

liberdade, tão somente liberdade é o que buscam refugiados e deslocados internos.  

O presente artigo terá como objetivo descrever como se encontra a situação atual dos 

refugiados e se de fato a massa humana refugiada ou deslocada tem contribuído ou interferido 

para o aumento da violência e crise econômica. Em conjunto será analisado desde a ótica do 

Direito Internacional como o novo panorama interfere no futuro da sociedade atual e quais 

medidas poderiam ser adotadas na tentativa de melhorar as condições de vida dos refugiados 

e diminuir o fluxo migratório.  

 

2. Definição Refugiados e Deslocados  

 

 
De acordo com a Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados adotada 

em Genebra, em 28 de julho de 1951, consideram-se refugiados aquelas pessoas que em 

consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e temendo ser 

perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se 
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encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não 

quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora 

do país no qual tinha sua residência habitual em consequência de tais acontecimentos, não 

pode ou, devido ao referido temor, não quer voltar a ele1.  

A Convenção de Genebra apresentava restrição ao prever sua aplicação a vítimas de 

acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e visto o surgimento de novas 

categorias de refugiados não abarcadas pela Convenção elaborou-se o Protocolo de 1967 

relativo ao Estatuto dos Refugiados. O Protocolo de 1967 corroborou a definição apresentada 

pela Convenção destacando que refugiado significava qualquer pessoa que se enquadre na 

definição dada no artigo primeiro da Convenção, como se no tocante as palavras “em 

decorrência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e…” e as palavras 

“… como consequência de tais acontecimentos” não figurassem do §2 da seção A do artigo 

primeiro2. Não obstante o Alto Comissariado nas Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) 

órgão da ONU responsável por zelar os direitos e garantias dos refugiados possui Estatuto 

qual define refugiado semelhante a Convenção, contudo não estabeleceu tempo e espaço 

para sua aplicação.  

Cada Estado de acordo com a normativa interna adota a definição de refugiado 

pautado as ratificações que possui com os instrumentos internacionais. Contudo há Estados 

que possuem normas cujas quais não salvaguardam os critérios estabelecidos pela 

Convenção de 1951, o que aparentemente poderia gerar um lapso é suprido por normas 

complementarias. Destacam-se nesta linha a Convenção da Organização de Unidade 

Africana de 1969, responsável por Regular os Aspectos Específicos dos Problemas dos 

Refugiados em África (OUA), bem como a Declaração de Cartagena sobre os Refugiados de 

1984 desenvolvida para definir refugiados no âmbito lationamericano. 

O parágrafo segundo do artigo I da Convenção africana a terminação refugiado será 

aplicada O termo refugiado aplica-se também a qualquer pessoa que, devido a uma agressão, 

ocupação externa, dominação estrangeira ou a acontecimentos que perturbem gravemente a 

ordem pública numa parte ou na totalidade do seu país de origem ou do país de que tem 

                                                 
1 Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados.  Adotada em 28 de julho de 1951 pela Conferência 
das Nações Unidas de Plenipotenciários sobre o Estatuto dos Refugiados e Apátridas, convocada pela 
Resolução n. 429 (V) da Assembléia Geral das Nações Unidas, de 14 de dezembro de 1950. Entrou 
em vigor em 22 de abril de 1954, de acordo com o artigo 43. Série Tratados da ONU, Nº 2545, Vol. 
189, p. 137. 
2 Protocolo de 1967 Relativo ao Estatuto dos Refugiados. Convocado pela Resolução 1186 (XLI) de 18 
de novembro de 1966 do Conselho Econômico e Social (ECOSOC) e pela Resolução 2198 (XXI) da 
Assembléia Geral das Nações Unidas, de 16 de dezembro de 1966. Na mesma Resolução, o 
Assembléia Geral pediu ao Secretário-geral que trasmitisse o texto do Protocolo aos Estados 
mencionados no artigo 5, para que pudessem aderir a ele. Assinado em Nova Iorque em 31 de janeiro 
de 1967. Entrou em vigor em 4 de outubro de 1967, de acordo com o artigo 8. Série Tratados da ONU 
Nº8791, Vol. 606, p. 267. 
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nacionalidade, seja obrigada a deixar o lugar da residência habitual para procurar refúgio 

noutro lugar fora do seu país de origem ou de nacionalidade. De outro lado a Declaração de 

Cartagena dispõe na terceira conclusão que o termo refugiado aplica-se também a qualquer 

pessoa que, devido a uma agressão, ocupação externa, dominação estrangeira ou a 

acontecimentos que perturbem gravemente a ordem pública numa parte ou na totalidade do 

seu país de origem ou do país de que tem nacionalidade, seja obrigada a deixar o lugar da 

residência habitual para procurar refúgio em outro lugar fora do seu país de origem ou de 

nacionalidade3. 

A definição de quem seja refugiado representa ainda hoje questionamentos, o Direito 

Internacional dos Refugiados está em continua mudança, sobretudo mensurado pelo aumento 

do nível de refugiados no mundo, o que gera e poderá gerar a visualização de novas 

categorias.  

Com relação ao termo deslocado interno que geralmente é confundido e em algumas 

vezes equivocamente tratado como refugiado, haja vista fatores contundentes que afetam a 

ambos (conflito armado, violência generalizada, violações de direitos humanos) refere-se 

aquelas pessoas que não atravessaram uma fronteira internacional a fim de obter segurança, 

contudo permaneceram em seu país de origem. Legalmente os deslocados 

internos  permanecem sob a proteção de seu próprio governo, ainda que este governo possa 

ser motivador da fuga (exemplo: guerra). Os seus direitos e garantias dos indivíduos 

permanecem sobre a  proteção dos direitos humanos e o direito internacional humanitário4. 

 
 
 
 
3. Panorama atual dos refugiados no mundo 

 

 

Enquanto a sociedade em geral desfruta de mais um dia de liberdade, comida 

acessível, trabalho, paz, milhares de pessoas em meio ao desespero ocultam-se em meio a 

matas, desertos, barcos a fim de alcançarem uma nova morada em outro país com a 

esperança de que possam desfrutar de uma liberdade e condições dignas de vida. A 

atmosfera a qual vivem é de puro medo são vítimas da ganância humana que em uma busca 

desenfreada por poder promovem guerras, violações sexuais, intolerância racial, religiosa, 

conflito armado e toda espécie de violações aos direitos humanos.  

                                                 
3 http://www.refugiados.net/cid_virtual_bkup/asilo2/2ld.html - consultado em 13 de janeiro de 2015. 
4 http://www.acnur.org/t3/portugues/quem-ajudamos/deslocados-internos - consultado em 13 de 
janeiro de 2015 

http://www.refugiados.net/cid_virtual_bkup/asilo2/2ld.html
http://www.acnur.org/t3/portugues/quem-ajudamos/deslocados-internos
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O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) é o órgão da 

ONU responsável de resguardar as normas da Convenção de Genebra. O artigo 35 da 

Convenção determina que os Estados contratantes tem a obrigação de cooperar com a 

ACNUR nesta tarefa, concedendo informações e dados relacionados com a condição dos 

refugiados, a execução da Convenção e a legislação interna relativa à matéria.  

 

Segundo as últimas estimativas do ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas 

para Refugiados) realizadas em 2013 cerca de 51, 2 milhões de pessoas5 encontram-se sob 

a condição de refugiados e deslocados. Uma cifra alarmante e descomunal, que infelizmente 

hoje haja vista o avanço dos grupos terroristas em países islâmicos esteja desencadeando o 

aumento massivo desta cifra6. De acordo com ACNUR grande parte dos refugiados e 

deslocados são originários da: Síria, Afeganistão, Somália, Sudão, Congo, Mianmar, Iraque, 

Colômbia, Vietnã e Eritréia. Em contrapartida destacam-se como países mais acolhedores de 

refugiados: Paquistão, Irã, Líbano, Jordânia, Turquia, Kenia, Chade, Etiópia, China e Estados 

Unidos. Ainda segundo tais estimativas no tocante a divisão por regiões a quantidade de 

refugiados seria de:  

• África Central e Grandes Lagos: 516.000 (quinhentos e dezesseis mil) refugiados; 

• Leste e Corno da África: 2.038.900 (dois milhões, duzentos e trinta e oito mil e 

novecentos) refugiados; 

• África do Sul: 135.500 (centro e trinta e cinco mil e quinhentos) refugiados; 

• África Ocidental: 242.300 refugiados (duzentos e quarenta e dois mil e trezentos) 

refugiados; 

• América: 806.000 (oitocentos e seis mil) refugiados 

• Ásia e Pacífico: 3.547.000 (três milhões, quinhentos e quarenta e sete mil) refugiados; 

• Europa: 1.786.500 (um milhão, setecentos e oitenta e seis mil e quinhentos) 

refugiados; 

• Oriente Médio e Norte de África: 2.630.700 (dois milhões, seiscentos e trinta mil e 

setecentos) refugiados. 

De acordo com os dados oficiais na ONU em 2013 houve 10.7 milhões de novos 

deslocamentos fruto dos conflitos ou perseguição, sendo que deste número 8.2 milhões eram 

de novos deslocados internos e 2.5 milhões eram de novos refugiados. Convém salientar que 

se trata de uma média diária de 32.200 pessoas que deixaram seus lares com o objetivo de 

                                                 
5 http://www.acnur.org/t3/recursos/estadisticas - consultado em 13 de janeiro de 2015 
6 Observatorio sobre el Desplazamiento Interno (IDMC) del Consejo Noruego de Refugiados (NRC). 
http://www.acnur.es/PDF/acnur_tendenciasglobales2013_web_20140619124652.pdf 

http://www.acnur.org/t3/recursos/estadisticas
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proteção em outro lugar seja em seu país de origem ou outros países. No decurso do ano de 

2013, cerca de 414.600 refugiados regressaram aos seus países de origem uma cifra 

considerável visto a massa humana refugiada ou deslocada em diversos países ou país de 

origem7. 

 

As cifras apenas demonstram como é grave a violação aos direitos humanos, 

direitos esses amplamente garantidos nas diversas normas internacionais e nacionais dos 

Estados. Cada país é responsável por garantir ao seu nacional o direito e respeito aos seus 

direitos e garantias constitucionais e internacionais, contudo na atualidade é cada vez 

constante o desrespeito a tais premissas e proliferação da corrupção. 

 

 

 

 

 

4. Impacto social e econômico  

 

Compete aos Estados partes, uma vez acolhido o refugiado garantir-lhe segurança 

física, direitos civis básicos, liberdade de movimento, pensamento e direito ao respeito como 

pessoa. Direitos estes que o próprio Estado não tem sequer logrado garantir em sua totalidade 

aos seus nacionais. Diante deste fato diversos países que outrora adotavam uma política 

favorável ao recebimento de refugiados passaram a adotar medidas de austeridade com o 

intuito de inibir a avalanche humana em suas fronteiras8. Tais medidas são uma clara violação 

aos compromissos adotados pelos Estados partes ao firmarem os instrumentos 

internacionais. 

A realidade atual demonstra que os refugiados em muitos casos continuam a sofrer 

distintas formas de violência, sendo que agora no país acolhedor. São inúmeros os relatos de 

agressões sofridas, entre as quais destacam-se. 

• Intolorência racial ou religiosa;  

• Violação sexual; 

                                                 
7 Acnur Artig - Tendencias globales 2013 
http://www.acnur.es/PDF/acnur_tendenciasglobales2013_web_20140619124652.pdf 
8 O governo do Libano alega que já não possui capacidade para comodar mais pessoas, visto que o 
país autlamente conta com um milhão e meio de refugiados, sendo que apenas 1.070.000 (estão 
legalmente registrados). http://www.abc.es/internacional/20150117/abci-siria-libano-medidas-frenar-
refugiados201501161434.html - consultado em 02 de fevereiro de 2015. 

http://www.abc.es/internacional/20150117/abci-siria-libano-medidas-frenar-refugiados201501161434.html
http://www.abc.es/internacional/20150117/abci-siria-libano-medidas-frenar-refugiados201501161434.html
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• Suprimissão de postos de trabalho; 

• Violência psicológica e física; 

• Pobreza extrema; 

• Incitação ou expulsão ao país de origem9  

Os Estados que então deveriam proteger, não são capazes de o faze-lo, e as 

medidas de fechar as fronteiras sinalizam o novo rumo que o direito internacional de 

refugiados terá que afrontar10. Por certo um dos principais fatores motivador para que alguns 

países adotem tais medidas de austeridade é o impacto que os refugiados representam a 

economia do seu país11. Em geral os impactos são severos, gerar empregos, fornecer 

moradia, serviços médicos e educação implicam ao setor público grande inversão financeira, 

o que gera ódio por parte dos nacionais ao sentirem-se ameaçados por dividir os seus 

recursos com estrangeiros. O Estado passa a dispor de menos recursos o que impossibilita o 

investimento adequado nos diversos setores para o funcionamento do país.  

O colapso econômico é tão alarmante que as agências humanitárias já não são 

capazes de sufragar os gastos básicos para sobrevivëncia de refugiados ou deslocados. As 

políticas contemporâneas do direito internacional não estão a par do avanço das situação 

atual. Os orçamentos de cooperação internacional e de ajuda externa sofreram significativos 

abalos nos últimos anos e a tendência e piorar, haja vista a propagação de grupos terroristas 

que tem contribuido para a fuga em massa de pessoas. Expostos a um cenário de guerra, 

principalmente ocasionados por grupos terroristas de países islamicos, inúmeros são os casos 

                                                 
9 A Convenção de Genebra de 1951 expressa “Princípio de Non-Refoulement”  (não devolução) em 
seu artigo 33 que: “Nenhum Estado Contratante poderá, por expulsão ou devolução, colocar de modo 
algum a um refugiado nas fronteiras de territórios onde sua vida ou liberdade esteja em perigo por 
causa de raça, religião, nacionalidade, pertencer a determinado grupo social, ou de suas opiniões 
políticas”. 

10 Refugiados somalís llegan al barrio Mayfer de Johannesburgo – África del Sur procedentes de los 
antiguos guetos negros de la zona, donde las tiendas que regentaban son apedreadas y saqueadas 
desde hace días por jóvenes sudafricanos desempleados que los acusan de robarles el trabajo. "Fue 
la pasada noche. Mientras dormía con mi compañero dentro de la tienda la apedrearon, rompieron la 
puerta, nos pegaron y se lo llevaron todo", cuenta a EFE Fuad Bari Amin. 
http://www.eldiario.es/sociedad/xenofobia-obliga-refugiados-somalis-Sudafrica_0_350315649.html - 
consulta dia 02 de fevereiro de 2015. 

11 Las autoridades húngaras afirman que en los últimos diez días han interceptado a más de 5.000 
personas tratando de cruzar sin autorización. Y desde enero han registrado 10.000 peticiones de asilo 
de kosovares (la mayoría, de origen albanés); muchas más que las 6.000 de todo el 2013.El Gobierno 
húngaro ha amenazado con cerrar sus fronteras, y el primer ministro conservador, Víktor Orban, ha 
propuesto una nueva ley que permita detener y expulsar de inmediato a quien entra en el país sin 
papeles. “Si no, Hungría se convertirá en un campamento de inmigrantes”, declaró ayer a la radio 
pública. Orban advirtió que su país es una “escala”, la puerta de entrada para alcanzar otros Estados 
miembros con mejor situación económica. http://www.dipublico.org/101974/la-crisis-causa-en-kosovo-
una-estampida-migratoria/ - Consultado em 17 de fevereiro de 2015. 

http://www.eldiario.es/sociedad/xenofobia-obliga-refugiados-somalis-Sudafrica_0_350315649.html
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Felpais.com%2Ftag%2Fviktor_orban%2Fa%2F&ei=BkjeVI-BGIKxUe7Rg-gE&usg=AFQjCNEZuMLQ4yKKlRpnLaBUBoKzPgRmSg&sig2=ifSrdKB2-4ljJykT-1kWLA&bvm=bv.85970519,d.d24
http://www.dipublico.org/101974/la-crisis-causa-en-kosovo-una-estampida-migratoria/
http://www.dipublico.org/101974/la-crisis-causa-en-kosovo-una-estampida-migratoria/
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de mulheres e crianças violentadas sexualmente e submetidas a regime de escravidão sexual 

e coito forçado com diversos homens, além da perseguição religiosa acentuada nos últimos 

anos custando a vida de dezenas de cristãos com requintes de bárbarie. Em alguns países 

islâmicos a intolerancia religiosa e racial ultrapassou a crueldade restam as vítimas fugir em 

busca de abrigo seja em território vizinho ou do seu próprio país.  

A nova estratégia adotada por terroristas12 é a infiltração, ou seja, se fazem passar 

por vítimas a fim pedir asilo humanitário e assim entenderem as redes de violência em outros 

países, bem como em campos de refugiados.  Diante desta situação os países tem 

aumentado o investimento na área de segurança, exigido documentação de pessoas que se 

encontrem ilegal e devolvidos aqueles que tocam o solo estrangeiro, ainda que tal feito 

represente violação a Convenção. 

De fato o contigente humano de refugiados interfere na economia, política e socidade 

de outros países e dado essa situação alguns países cerceam os postos de trabalho que 

refugiados poderão ocupar a fim de que os seus nacionais possam ocupar os melhores postos 

de trabalho. O despreparo internacional para proteger qualquer individuo o cumprimento de 

proteção e satisfação dos seus direitos básicos e essenciais. 

 

5. Futuro do Direito Internacional do Refugiado  

 

 

Primeiramente convém destacar que o Direito Internacional não se reduz a um objeto 

de manipulação de poder, o seu destinatário final é o ser humano. Atualmente face às novas 

facetas no cenário internacional o Direito Internacional necessita de uma reformulação 

construtiva para que assim os novos modelos sejam objetos de estudo e enfrentamento.  

O Direito Internacional dos Refugiados compõe o conjunto de proteções que 

compreende o Direito Internacional dos Direitos Humanos e o Direito Internacional 

Humanitário. A coluna central é o Direito Internacional dos Direitos Humanos no qual está 

                                                 
12Líderes del grupo Yihadista Estado Islámico (EI) planeam enviar terroristas a los países europeos 
bajo la tapadera de personas refugiadas, comunicó este domingo la compaña de telecomunicaciones 
alemana Deutsche Welle. Según la información conseguida, se planea que un grupo de terroristas de 
cuatro personas llegue a Turquía con el flujo de refugiados desde Siria y luego con pasaportes falsos 
parta rumbo a países europeos, en particular, a 
Alemania.   http://mundo.sputniknews.com/mundo/20141005/162260008.html#ixzz3T3WetSPr. - 
Consultado em 15 de janeiro de 2015. 

http://mundo.sputniknews.com/mundo/20141005/162260008.html#ixzz3T3WetSPr
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normalizado o direito dos refugiados13. Os refugiados gozam de dois conjuntos de direitos 

parcialmente convergentes: os diretos que se lhe são concedidos como e os direitos 

específicos relacionados com o estatuto de refugiados. 

O Direito Internacional Humanitário garante que as vítimas de conflitos armados, sejam 

elas ou não deslocadas gozar de proteção e respeito contra os efeitos da guerra, ou seja, o 

requisito para a configuração do direito humanitário é ser vítima de um conflito armado 

internacional ou não internacional14. É notário que grande parte das vítimas refugiadas ou 

deslocadas foram afetadas por um conflito armado internacional ou não internacional. Desta 

forma o direito dos refugiados está constantemente relacionando - se com o direito 

humanitário.  

A problemática situação dos refugiados deve ser mensurada por todos os governos, 

a fim de que sejam criadas estratégias claras e concisas como forma de proteger a pessoa e 

zelar pela sua dignidade humana. As medidas atuais estão aquém de solucionar problemas 

futuros, haja vista que o panorama atual reflete um futuro aterrorizante. 

Os constantes conflitos armados, o desequilíbrio econômico, a corrupção e o cenário 

de guerra, sobretudo fomentado pela profusão meteórica de grupos terroristas são um 

conjunto de problemas há serem combatidos pelos governos. Convém salientar que muitos 

dos países envolvidos em situações de conflito estão mergulhados em mar de lama. Desta 

forma resta saber como poderão os Estados protegerem a grande massa humana faminta e 

desesperada espalhada pelo mundo. 

 Poderíamos questionar o que aconteceria com o Direito Internacional de Refugiado 

caso houvesse uma nova guerra mundial ou houvesse um total controle dos grupos terroristas 

em territórios árabes? Estão os Estados preparados para afrontar uma avalanche de 

refugiados ou deslocados caso ocorra tais situação? As medidas de austeridade são 

protetoras aos nacionais ou excludentes descriminatória? Questionamentos que a priori 

poderiam ser utópicos, contudo é possível. 

 

5. Conclusão 

 

 

                                                 
13GORTAZAR, ROTACHE, C (2002), “La protección subsidiaria como concepto diferente, a la 
protección temporal. Hacia un derecho comunitario europeo en la materia la revitalización de la 
protección. Huelva, 2005. 
14 MIRABET, CAMPS Nuria, El Direito Internacional ante las migraciones forzada refugiados, 
desplazados y otros migrantes involuntarios, Sued Nord, 2005. 
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Concluímos que é de grande urgência a atenção dos governos, das organizações 

internacionais e da sociedade para a questão dos refugiados e deslocados. A indiferença 

humana somente tem contribuído para a proliferação de ideias desprovidas de conhecimento 

e fomentação de teorias de incentivo a guerra. É necessário um despertar social para a 

situação mundial atual, enquanto sociedade continuar a viver sem importar-se com o que 

acontece ao seu entorno os níveis de violações aos direitos do homem aumentarão a níveis 

desproporcionais. 

  

 É alarmante que milhões de pessoas estejam sobrevivendo baixo a terríveis 

circunstâncias de vida, e a rejeição por parte dos governos e sociedade contribuem certa 

medida que conflitos armados ganhem espaço. Desta forma é crucial o reconhecimento da 

crise do Direito Internacional de Refugiado, haja vista o eminente risco de catástrofe 

mundial15. Com isso é indispensável aumento de ajuda financeira aos países que receberam 

refugiados, exemplo Líbano país que possui uma grande quantidade de refugiados, divulgar 

a situação de encontram-se na condição de refugiados ou deslocados, oferecer lugares para 

asilo humanitário e respeito e cumprimento das normas nacionais e internacionais de proteção 

aos direitos do homem. 
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CAPÍTULO XLV 

 

 

TRABALHADORES MIGRANTES EM SITUAÇÃO IRREGULAR E RECONHECIMENTO 

DE DIREITOS: LIMITES E POSSIBILIDADES NA UNIÃO EUROPEIA E NO BRASIL 

 

Marcos Antônio Ferreira Almeida1 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho analisa a situação jurídica dos trabalhadores migrantes que se 

encontram em situação irregular, com destaque para as questões relativas à cidadania e aos 

direitos fundamentais no contexto do atual mundo globalizado.  

Em um cenário de universalização da comunicação entre os povos, revolução 

tecnológica e diminuição das distâncias entre as pessoas, 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).  

Neste contexto, os fluxos migratórios internacionais têm se intensificado cada vez 

mais nas últimas décadas, podendo ser desencadeados por diversos fatores, a exemplo de 

desastres ambientais, conflitos armados, perseguições de cunho político ou étnico, além da 

própria busca por melhores condições de vida. De acordo com a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), existem cerca de 232 milhões de migrantes em todo o mundo, sendo 57 

milhões a mais do que no ano 2000 (OIT, 2014).  

Embora não seja algo efetivamente recente, a migração vem ganhando novos 

contornos e facetas, sobretudo na hodierna conjuntura mundial, o que tem levado diversos 

países a adotar medidas em relação a esta questão, muitas vezes de caráter acentuadamente 

restritivo.  

 Este breve ensaio visa, portanto, a fomentar a reflexão acerca do tratamento jurídico 

a ser conferido a esse fenômeno na contemporaneidade, sobretudo no tocante à violação dos 
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direitos sociais do trabalhador migrante, de modo a apontar soluções para a extensão da 

proteção jurídica a todos os indivíduos inseridos no mercado de trabalho, a despeito de sua 

condição de permanência no país. Tais soluções podem trazer alterações significativas para 

a melhoria da vida dos migrantes em situação irregular, na medida em que ruboriza a proteção 

jurídica do trabalho como direito humano e fundamental. 

2. A situação do trabalhador migrante no mundo globalizado 

Fenômeno marcante desde o final do século XX, a globalização caracteriza-se por 

um conjunto de transformações na ordem mundial, relacionado ao acelerado processo de 

internacionalização econômica e financeira, bem como intenso desenvolvimento de novas 

tecnologias e universalização da comunicação entre os povos. Para VIEIRA (2009), o 

processo de globalização caracteriza-se pela crescente transnacionalização das relações 

econômicas, sociais, políticas e culturais ocorridas a nível mundial, principalmente nos últimos 

vinte anos. Para o autor,  

A globalização implica uma nova configuração espacial da economia 
mundial, como resultado geral de velhos e novos elementos de 
internacionalização e integração. Mas se expressa não somente em 
termos de maiores laços e interações internacionais, como também na 
difusão de padrões transnacionais de organização econômica e social, 
consumo, vida ou pensamento, que resulta do jogo das pressões 
competitivas do mercado, das experiências políticas ou administrativas, 
da amplitude das comunicações ou da similitude de situações e 
problemas impostos pelas novas condições internacionais de produção 
e intercâmbio (VIEIRA, 2009, p. 77).  

Com efeito, a integração econômica, política, social e cultural resulta, 

inevitavelmente, na mundialização do espaço geográfico, promovendo uma diluição das 

fronteiras nacionais, a refletir na própria mobilidade das pessoas. Ademais, tal como lembra 

SALADINI (2012), a revolução tecnológica acarreta, por sua vez, consequências nas questões 

ligadas ao mercado de trabalho, gerando reflexos nas massas migratórias de trabalhadores, 

mediante busca pela colocação profissional. Tal fenômeno facilita, ainda, o trânsito de 

informações e de pessoas no mundo, influindo diretamente nas migrações em geral.  

O fenômeno da globalização promove, portanto, um desvanecimento das fronteiras 

atuais, facilitando a mobilidade humana e trazendo significativas mudanças no manejo dos 

fatores de produção (especialmente o capital e o trabalho). Tal fenômeno também gera, 

indubitavelmente, reflexos na própria ordem jurídica, de modo que o Direito do Trabalho acaba 

sendo o ambiente jurídico mais suscetível às transformações decorrentes do processo de 

globalização (GODOY, 2004).  

No entanto, uma análise mais detida revelará que todas essas transformações, 

operadas no contexto contemporâneo do capitalismo, apenas ruborizam a necessidade de 
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preservação do sistema jurídico de proteção ao trabalho. Para DELGADO (2013, p. 84), a 

globalização e a contínua renovação tecnológica constituem fenômenos ainda em 

andamento, mas que não alteram, de modo significativo, os principais aspectos que deram 

origem e justificam a própria existência do Direito do Trabalho. Na verdade, tais fenômenos 

têm exacerbado as tendências desigualitárias do sistema econômico capitalista, que se 

mostra "manifestamente incapaz de realizar qualquer coisa próxima à ideia de justiça social".  

Nessa perspectiva, a regulação do sistema econômico e social contemporâneo, com 

especial destaque para o Direito do Trabalho, apresenta-se como medida fundamental para 

o aperfeiçoamento e preservação de sua própria existência, além de "garantir as correções 

necessárias para que o moinho implacável do mercado não conduza à exclusão e à entropia 

sociais". Portanto,  

"a globalização, no fundo, acentuou a necessidade de preservação do 
Direito do Trabalho nos diversos países, ampliando ainda a 
necessidade de se criarem condições para que suas regras protetivas 
avancem inexoravelmente para todos os cantos da terra, de modo a 
impedir estratégias de espoliação do ser humano em cantos longínquos 
do terrítório mundial. Mais Direito do Trabalho - e não menos - é o que 
impõe a globalização, na verdade" (DELGADO, 2013,  p. 85). 
 

Se os influxos do atual sistema econômico neoliberal reforçam a importância dos 

mecanismos regulatórios de proteção aos trabalhadores em geral, tal proteção se mostra 

ainda mais necessária em relação aos trabalhadores migrantes, sobretudo aqueles que se 

encontram em situação irregular. Exsurge, nesse lastro, a problemática da inserção do 

trabalhador migrante dentro do sistema jurídico do Estado receptor, para fins de 

reconhecimento e garantia de direitos mínimos. De acordo com SALADINI (2012, p. 166),  

“Um trabalhador que não consegue sua inserção dentro do 
sistema jurídico do país que o recebe é lançado na situação de 
abandono e miséria; sem documentos, não consegue remeter 
dinheiro para casa, nem abrir conta em banco, e fica mesmo 
impossibilitado de sair do país, porque, caso saia, não consegue 
mais retornar. Assim, foge da miséria em seu país para viver em 
condições ainda piores em um país estranho”. 
 

O crescente fluxo de migrantes levanta diversos desafios para os países centrais, 

notadamente no tocante à imigração ilegal, ao modo de integração dessas pessoas às 

sociedades nacionais e ao reconhecimento de direitos e garantias individuais e sociais 

(SCHWARZ, 2009). Nessa quadra, muitos países vêm promovendo mudanças na sua 

legislação com o objetivo de conter os fluxos migratórios.  

No âmbito da União Europeia, por exemplo, ganha relevo a Diretiva 2008/115/CE 

(denominada “Diretiva de Retorno”), que disciplina o regresso de nacionais de países terceiros 

em situação irregular, fixado regras relativas ao período de detenção e à proibição de regresso 
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ao território europeu. Nas palavras de LEITE (2010, p. 61), a União Europeia, através de tal 

diploma normativo, “parece querer ‘criminalizar’ o imigrante ilegal pelo simples fato de 

encontrar-se nesta situação, indo de encontro a um dos efeitos sadios da globalização, no 

caso, a possibilidade de integração e solidariedade de povos e culturas distintas”. 

Ainda no campo da ordem jurídica europeia, a Diretiva 2003/109 estabelece que 

os residentes de longa duração beneficiam-se da igualdade de tratamento perante os 

nacionais, no tocante à proteção social, condições de emprego e de trabalho, incluindo as 

condições de despedimento e de remuneração. Todavia, conforme preceitua expressamente 

o art. 3º do referido diploma normativo, tal tratamento igualitário aplica-se apenas aos 

nacionais dos países terceiros que residem legalmente no território da União Europeia.  

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.  

Na perspectiva da ordem jurídica brasileira, um migrante pode ser considerado em 

condição de irregularidade migratória quando não atende aos requisitos da legislação 

aplicável, especialmente a Lei nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro), em relação à entrada, 

permanência e/ou atividades desempenhadas no território nacional (NICOLI, 2011a).  

Elaborado antes da transição democrática brasileira, o Estatuto do Estrangeiro 

estabelece uma série de condicionantes com o objetivo precípuo de atender “à segurança 

nacional, à organização institucional, aos interesses políticos, sócio-econômicos e culturais 

do Brasil, bem assim à defesa do trabalhador nacional” (art. 2º). Por ter sido concebido no 

período da ditadura militar, em que a noção de “segurança nacional” desenvolvia-se sob 

nítidas limitações democráticas, tem-se diploma legal de natureza restritiva em relação aos 

trabalhadores migrantes, a estabelecer, por exemplo, que o exercício de qualquer atividade 

remunerada está condicionado, necessariamente, à prévia autorização de trabalho por parte 

da autoridade competente (art. 98). 

Na ordem juslaboral brasileira, também é possível encontrar dispositivos da mesma 

natureza. O art. 359 do Decreto-Lei nº 5.452/43, que aprova a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), estabelece que nenhuma empresa pode admitir, a seu serviço, empregado 



Marcos Antônio Ferreira Almeida 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

634 

 

estrangeiro, sem que este comprove a regularidade de sua permanência, mediante exibição 

da carteira de identidade específica, devidamente anotada.  

Tal como adverte NICOLI (2011a, p. 124),  

a legislação brasileira ainda encampa uma postura de 
tratamento à imigração irregular como questão de mera 
repressão a infratores, mediante a imposição da penalidade de 
deportação, sem prever auxílio a possíveis vítimas, não 
expressando maiores preocupações com as proteções que 
garantam a condição de dignidade desses indivíduos que, por 
muitas vezes, por exemplo, são alvos de esquemas de tráfico de 
pessoas.  
 

No entanto, em um cenário de intensa mobilidade humana e significativa 

desigualdade socioeconômica entre os países, o endurecimento das políticas migratórias não 

tem se mostrado eficaz para diminuir os fluxos migratórios. Ao revés, contribui apenas para 

acentuar a vulnerabilidade dos migrantes, tornando-os mais expostos à exploração nas 

relações de trabalho. De acordo com SCHWARZ (2009, p. 183), os imigrantes enfrentam o 

desafio de integrar-se a uma sociedade que muitas vezes reage com suspeita e hostilidade 

diante da sua chegada, o que leva a serem frequentemente explorados e discriminados, 

inclusive na esfera trabalhista. Para o autor,  

A clandestinidade, por sua vez, acentua ainda mais a 
vulnerabilidade dos imigrantes, gerando maior insegurança 
quanto a seu estatuto, dependência total em relação ao 
empregador, submissão à arbitrariedade das autoridades e falta 
de procedimentos de recurso: os imigrantes irregulares ficam, 
assim, mais vulneráveis à exploração em todos os níveis e 
fundamentalmente à exploração laboral. (...) Nos países 
centrais, o escravismo contemporâneo está diretamente 
relacionado ao trabalho de imigrantes irregulares. Levados para 
os países centrais, muitos trabalhadores imigrantes em situação 
irregular são empregados clandestinamente no setor agrícola, 
no trabalho doméstico, na construção civil, etc., em situações de 
extrema vulnerabilidade. 
 

No campo da cooperação internacional, sobretudo dentro de um processo integrativo, 

parece salutar a tentativa de regulamentação da questão migratória, de modo a possibilitar 

certa uniformidade na interpretação e aplicação das normas correspondentes. No entanto, 

não se pode olvidar da garantia dos direitos fundamentais dos indivíduos envolvidos neste 

processo, a fim de evitar, em última análise, a ocorrência de um condenável tratamento 

discriminatório. Torna-se imperiosa, pois, a identificação das medidas que possibilitem o 

reconhecimento dos direitos sociais aos trabalhadores imigrantes, independentemente de sua 

condição de permanência no país. 
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3. Perspectivas para o reconhecimento dos direitos trabalhistas dos migrantes em 

situação irregular 

No Brasil, o reconhecimento de direitos dos trabalhadores imigrantes 

indocumentados poderá resultar de significativa contribuição do próprio legislador pátrio. Na 

verdade, a inovação da disciplina constitucional brasileira, ao consolidar a proteção dos 

direitos fundamentais, consagrando a dignidade da pessoa humana e o valor social do 

trabalho como princípios fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 1º, III e IV da 

CF/88), torna absolutamente imperiosa a necessidade de revisão dos instrumentos 

normativos brasileiros. 

Nessa perspectiva, merece destaque o Projeto de Lei nº 5.655/2009, que institui o 

Novo Estatuto do Estrangeiro, ainda em tramitação no Congresso Nacional. De acordo com 

a proposição legislativa, a política nacional de migração deve contemplar medidas capazes 

de “proteger os direitos humanos dos migrantes, especialmente em razão de práticas 

abusivas advindas de situação migratória irregular” (art. 3º). Ademais, o aludido projeto de lei 

estende aos estrangeiros, independentemente de sua situação migratória, “os benefícios 

decorrentes do cumprimento das obrigações legais e contratuais concernentes à relação de 

trabalho, a cargo do empregador”, bem como “as medidas de proteção às vítimas e às 

testemunhas do tráfico de pessoas e do tráfico de migrantes”.  

Trata-se, portanto, de proposta legislativa mais aberta, verossímil e democrática no 

trato com os fluxos migratórios, a permitir que “os trabalhadores estrangeiros não 

documentados deixem de ser vistos, pelo Direito, como meros violadores da normativa 

migratória, mas como vítimas de uma cruel indústria que os ilude e se aproveita de sua 

condição de vulnerabilidade” (NICOLI, 2011a, p. 132). Não obstante, apesar de tramitar há 

mais de 5 (cinco) anos, ainda inexiste previsão concreta para a efetiva aprovação de tal 

proposição normativa. 

No âmbito da União Europeia, proteção jurídica a todos os trabalhadores migrantes, 

independentemente de sua condição de permanência, também poderá ocorrer mediante 

reformulação da legislação que rege atualmente a matéria. Nesse diapasão, impõe-se a 

revisão de diplomas normativos de cariz nitidamente restritivo, a exemplo da Diretiva 

2008/115, concebidos para dificultar – ou impedir – a permanência e o reconhecimento do 

trabalho de imigrantes, sobretudo aqueles que não apresentem todos os requisitos 

necessários para regularização de sua situação migratória. 

 A proteção aos trabalhadores migrantes também pode ocorrer, ainda, através da 

ratificação de tratados concebidos no plano internacional. Nesse lastro, ganha relevo a 

Convenção nº 97 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, que contempla diversos 

direitos básicos do migrante, como saúde e o direito de não ser arbitrariamente expulso, além 
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de vedar qualquer tratamento discriminatório em relação aos indivíduos em condição de 

regularidade migratória, de modo a garantir-lhes um tratamento não menos favorável do que 

aquele aplicável aos nacionais (art. 6º).  

 Tal diploma normativo deu significativo passo em direção à proteção do imigrante, 

mediante normatização expressa acerca da igualdade de tratamento do estrangeiro que 

adentra regularmente outro país para trabalhar. Embora não tenha enfrentado a questão do 

imigrante em condição de irregularidade (que, na atualidade, constitui a maior chaga da 

questão migratória), a Convenção 97 da OIT erigiu as diretrizes fundamentais do tratamento 

do trabalhador imigrante, que, posteriormente, geraram outros diplomas internacionais, além 

de recomendações, políticas e debates (NICOLI, 2011a, p. 61). 

 Ainda no campo do Direito Internacional do Trabalho, calha destacar a Convenção 

nº 143 da OIT, que estabelece a necessidade de respeito dos direitos fundamentais de todos 

os trabalhadores migrantes. A referida convenção tem como grande diferencial justamente a 

extensão da proteção jurídica aos migrantes indocumentados, prescrevendo, por exemplo, 

que o trabalhador migrante, mesmo em caso de situação irregular, deverá beneficiar 

pessoalmente de tratamento igual no tocante aos direitos decorrentes de empregos 

anteriores, em relação à remuneração, à segurança social e a outras vantagens (art. 9º). 

 No âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), registre-se, ainda, o advento 

da Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores 

Migrantes e dos Membros das suas Famílias, adotada pela correspondente Assembleia Geral 

no ano de 1990, embora tenha entrado em vigor apenas em 2003. Para LOPES (2009, p. 

242), há significativo avanço promovido pela referida convenção, que se apresenta importante 

por “estabelecer uma codificação universal dos direitos dos trabalhadores migrantes no 

âmbito da ONU, mais atualizada que as convenções da OIT”. 

 Com efeito, a aludida convenção internacional preceitua, em seu art. 25, que os 

trabalhadores migrantes devem se beneficiar de um tratamento não menos favorável do que 

aquele concedido aos nacionais do Estado de emprego, em matéria de retribuição e outras 

condições de trabalho. Prescreve, ainda, a necessidade de adoção de medidas aptas a 

garantir que os trabalhadores migrantes não sejam privados dos direitos “em razão da 

irregularidade da sua situação em matéria de permanência ou de emprego”, asseverando, 

explicitamente, que “os empregadores não ficam exonerados do cumprimento de obrigações 

legais ou contratuais, nem as suas obrigações serão de modo algum limitadas por força de 

tal irregularidade”. 

 As diretrizes defendidas por tais organizações internacionais implicam 

inevitavelmente na adoção, por parte dos países que a integram, de medidas administrativas 

e legislativas que importem na proteção jurídica aos trabalhadores migrantes, 
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independentemente de sua condição migratória. Todavia, os diplomas normativos 

internacionais acima mencionados ainda não receberam massiva aceitação por parte de 

diversos países. No que concerne à Convenção nº 143 da OIT, por exemplo, verifica-se que 

o tratado ainda não foi ratificado pelo Brasil, e que, no âmbito da União Europeia, apenas 17% 

dos países integrantes do bloco ratificaram o diploma. Ademais, tanto o Brasil quanto os 

países da União Europeia não ratificaram a Convenção da ONU sobre a Proteção dos Direitos 

de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias. 

Não obstante, pelo menos até a efetiva reformulação da ordem jurídica de tais 

países, através do advento de um novo diploma normativo ou mesmo ratificação das 

convenções internacionais mais relevantes sobre o assunto, cabe à comunidade jurídica, 

apresentando-se de forma mais arrojada do que aguardar a nova disciplina legal da matéria, 

identificar soluções hermenêuticas que possam contornar tal lacuna ou insuficiência 

legislativa. É preciso, pois, lançar mão de mecanismos hermenêuticos que possibilitem a 

extensão da proteção jurídica a todos os trabalhadores migrantes, indistintamente. 

Exsurge, pois, a necessidade de utilização de processos exegéticos que considerem 

o substrato teleológico, nitidamente social, da própria ordem jurídica trabalhista, traduzido no 

estabelecimento do equilíbrio jurídico entre o capital e o trabalho. Nessa esteira, a doutrina 

juslaboral brasileira propõe uma específica teoria justrabalhista das nulidades, diferente 

daquela normalmente verificada no âmbito do Direito Civil. Assim, para o caso dos 

trabalhadores imigrantes, a irregularidade de sua condição migratória não impediria a 

incidência de efeitos jurídicos do contrato de trabalho. De acordo com DELGADO (2011), a 

teoria justrabalhista das nulidades decorre da inviabilidade fática, após a prestação de 

serviços, de reposicionamento das partes contratantes à situação anterior, uma vez que o 

trabalho já foi prestado e seu valor apropriado pelo tomador de serviços, criando uma situação 

econômica consumada, de franco desequilíbrio, que apenas pode ser parcialmente corrigida 

com o reconhecimento dos direitos trabalhistas ao prestador, sob pena de um imoral 

enriquecimento sem causa do tomador.  

A busca de soluções hermenêuticas para o reconhecimento de direitos dos 

trabalhadores imigrantes indocumentados não pode prescindir, ainda, da análise dos 

princípios constitucionais, verdadeiros parâmetros de aferição da própria legitimidade da 

produção normativa do Estado. Para BONFIM (2008, p. 62-63), o pensamento jurídico 

contemporâneo confere aos princípios jurídicos status conceitual e positivo de norma jurídica. 

Os princípios são normas positivas, vinculativas, que têm eficácia positiva e negativa sobre 

comportamentos públicos ou privados, bem como na interpretação “de outras normas, como 

as regras e outros princípios derivados de princípios mais abstratos”.  
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Na qualidade de normas jurídicas de inegável densidade valorativa e teleológica, 

geralmente relativas a direitos fundamentais dos cidadãos, os princípios jurídicos adquiriram 

enorme importância nas sociedades contemporâneas, tornando-se imperioso, pois, frisar a 

emergência de um modelo principiológico que, cada vez mais, confira-lhes uma condição 

central na estruturação do raciocínio jurídico, com reflexos diretos na interpretação e aplicação 

de um direito justo (FREIRE, 2008).  

Entre os postulados informadores da interpretação e aplicação de todo o sistema 

normativo, merece destaque os princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social 

do trabalho, verdadeiros cânones de grau constitucional que constituem, inclusive, 

fundamentos da Republica Federativa do Brasil (art. 1º, II e IV da CF/88). A dignidade traduz-

se em atributo que diferencia os homens das coisas, impedindo a descaracterização da 

pessoa humana como sujeito de direitos. O respeito a tal princípio, no âmbito das relações de 

trabalho, constitui fundamento da própria ordem juslaboral, como bem explica ALVARENGA 

(2009, p. 709): 

 “(...) o Direito do Trabalho surgiu para exaltar a dignidade da 
pessoa humana do trabalhador e como fonte de melhoramento 
da condição humana. Toda a humanidade necessita dos 
benefícios do trabalho regulado, do qual é mantida 
continuamente a vida humana. É o trabalho regulado e digno que 
integra o homem na sociedade e contribui para a plena 
realização da personalidade do ser humano”. 
 

É preciso levar em conta, ainda, a valorização do trabalho humano como critério 

hermenêutico indispensável para análise da situação dos imigrantes em situação irregular. Na 

verdade, a afirmação do valor do trabalho digno nas principais economias capitalistas 

ocidentais desponta como um dos marcos da estruturação da própria democracia social do 

mundo contemporâneo, a ruborizar a necessidade de se assegurar, minimamente, as normas 

do Direito do Trabalho, sobretudo aquelas que garantem os direitos fundamentais de 

indisponibilidade absoluta. Assim, sob a perspectiva da pessoa humana que vive do trabalho, 

os direitos trabalhistas constituem “o principal instrumento de concretização dos princípios, 

valores e regras constitucionais da prevalência da dignidade da pessoa humana, da 

valorização do trabalho e, particularmente, do emprego, da subordinação da propriedade à 

sua função social, da efetivação da justiça e da democratização da sociedade civil” 

(DELGADO, M; DELGADO, G.,2013. p. 49 e 182). 

Ademais, o reconhecimento dos direitos dos imigrantes em condição irregular 

decorre da aplicação do vetusto princípio da igualdade. No Brasil, a Constituição Federal 

apresenta diversos dispositivos capazes de impedir a adoção de práticas discriminatórias em 

relação aos trabalhadores migrantes, independentemente de sua condição migratória. De 
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acordo com o legislador constituinte, a República Federativa do Brasil, constituída em Estado 

Democrático de Direito (art. 1° da CF/88), possui, como objetivos fundamentais, "construir 

uma sociedade justa e solidária", além de "promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação" (art. 3°, I e IV, CF/88). 

A Constituição Federal assevera, ainda, que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza” (art. 5º, caput).  

Assim, a fixação de políticas migratórias, por parte dos Estados, mesmo sendo 

manifestação de sua soberania, deve se lastrear em fins legítimos, não podendo violar direitos 

fundamentais, a exemplo do direito a não discriminação e à igualdade perante a lei (CAMPOS, 

2007). Conforme assinalado por NICOLI (2011b, p. 369), “as sanções que a legislação 

migratória prevê são adstritas à questão da condição da própria imigração, não se impondo a 

privação de direitos trabalhistas como forma de punição à irregularidade migratória, ou mesmo 

como política de inibição”. 

A trilha hermenêutica proposta parece encontrar esteio em algumas decisões 

judiciais sobre o assunto, exaradas tanto no Brasil quanto no âmbito da União Europeia. Neste 

particular, cite-se o recente caso apreciado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia 

(TJUE)2, em que um cidadão de origem turca, apesar de não residir legalmente nos Países 

Baixos, pleiteou o direito de obter a garantia dos seus créditos salariais em caso de insolvência 

do seu empregador. Na oportunidade, o tribunal, interpretando o alcance das Diretivas 80/987 

e 2008/94, entendeu pela existência, nos referidos diplomas, de uma finalidade social, a 

assegurar a todos os trabalhadores assalariados uma proteção mínima na União Europeia, 

em caso de insolvência do empregador, através do pagamento dos créditos resultantes de 

contratos ou de relações de trabalho.  

De igual forma, é possível encontrar, na jurisprudência brasileira, algumas decisões 

sobre o assunto, conforme demonstra, ilustrativamente, o excerto a seguir transcrito:  

“ESTRANGEIRO – SITUAÇÃO IRREGULAR – DIREITOS 
SOCIAIS – A Constituição Federal de 1988 tem como 
fundamentos do Estado Democrático de Direito a dignidade da 
pessoa humana e os valores sociais do trabalho (art. 1º, III e IV). 
Do princípio da dignidade humana emanam todos os direitos 
fundamentais insculpidos na Carta Magna e em Tratados 
Internacionais de Direitos Humanos que o Brasil seja parte. 
Esses direitos são universais e se aplicam a todos os seres 
humanos, onde quer que se encontrem. O artigo 5º, caput da 
Constituição da República garante a igualdade de direitos entre 
os brasileiros e estrangeiros residentes no país, salvo as 
exceções expressamente previstas pela própria Lei Maior. 
Assim, independentemente da condição do estrangeiro no país, 

                                                 
2 Processo C-311/13 - Tribunal de Justiça (Quinta Secção) de 5 de novembro de 2014 (pedido de 
decisão prejudicial do Centrale Raad van Beroep — Países Baixos) — O. Tümer/Raad van bestuur van 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. JO C7, de 12.1.2015. 
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ele faz jus aos direitos sociais previstos no artigo 7º da 
Constituição Federal, sob pena de se criar odiosa discriminação, 
ensejar o enriquecimento ilícito do empregador e incentivar a 
prática de trabalho escravo por imigrantes”. [Tribunal Regional 
do Trabalho da 15ª Região, RO 28491, DJ 20/05/2011]. 
 

Tais decisões alinham-se ao entendimento de que a situação migratória irregular  não 

pode resultar na sonegação de direitos do trabalhador. Partindo da perspectiva dos direitos 

humanos e fundamentais, elas sinalizam que o recrudescimento da garantia formal de 

diversos direitos nas ordens jurídicas nacionais, decorrente do próprio processo de 

consolidação da democracia, não pode ser acompanhado da exclusão social de diversos 

grupos sociais, que acabam sendo privados de direitos essenciais, próprios da condição 

humana de que se revestem.  

4. Considerações finais 

 Independentemente de sua motivação – ato voluntário, catástrofes climáticas 

ou mesmo vulnerabilidade econômico-social no Estado de origem -, os fluxos migratórios vem 

se tornando cada vez mais frequentes, a ensejar uma reflexão acerca da sistemática jurídica 

aplicável aos trabalhadores migrantes. Mostra-se importante, destarte, uma abordagem 

baseada no reconhecimento de direitos laborais, em contraponto a uma postura de repressão 

exclusiva que, não raro, apenas acentua a condição de vulnerabilidade desses trabalhadores. 

A garantia de direitos trabalhistas ao migrante, independentemente de sua condição 

migratória, poderá resultar da reformulação de diplomas normativos que regem atualmente a 

matéria, ou mesmo da ratificação de tratados internacionais que asseguram adequada 

proteção jurídica do trabalho como direito humano e fundamental. Não obstante, muitos 

países não avançaram na efetiva concretização de tal proteção, cabendo, à comunidade 

jurídica, identificar soluções hermenêuticas que possam contornar tal situação. 

Na aplicação do direito, já não se comporta apenas o substrato da lei e o garantismo 

judicial, devendo o processo de interpretação conjugar significados de amplitude social, 

econômica e moral, mediante meios capazes de gerar, além da reparação do injusto, a 

construção de uma cidadania respaldada em critérios de evolução social e desenvolvimento 

sustentável no campo econômico e político (SAKO; HACKRADT, 2007). Assim, o intérprete 

deve, a partir de uma compreensão do que se revela verdadeiramente justo e socialmente 

consolidado, promover a adequação dos conceitos insertos em determinado ordenamento 

jurídico às transformações vivenciadas pela coletividade nos últimos tempos. Se é certo que 

ao exegeta não é dado criar o direito, não é demais dizer que ele pode interpretá-lo de maneira 
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criativa, para, distanciando-se dos paradigmas tradicionais, conferir efetividade ao 

ordenamento jurídico no qual se encontra inserido. 

O não reconhecimento dos direitos trabalhistas por motivo de origem ou 

nacionalidade constitui, de fato, um inadmissível retrocesso, e reclama, da comunidade 

juslaboral, uma postura progressista e sensível ao quadro de exclusão social muitas vezes 

vivenciado pelos migrantes indocumentados. A acomodação de muitos em relação ao tema 

deve ceder lugar a uma postura proativa, lastreada em novos paradigmas e valores, no intuito 

de encontrar soluções criativas e arrojadas, capazes de garantir, de modo concreto e eficiente, 

os direitos desses trabalhadores, e evitar – na medida do possível – a ocorrência de um 

censurável tratamento discriminatório. 

O desafio está posto e impõe respostas que não prescindem de uma postura 

construtiva e inovadora, apta a esquadrinhar o papel do aplicador do direito como genuíno 

protagonista do processo de concretização dos direitos fundamentais e consequente 

promoção da justiça social. Só assim se conseguirá promover a cidadania a nível mundial, 

alcançando o patamar civilizatório mínimo que deve permear todas as relações de trabalho, 

e atendendo, em última análise, objetivo essencial de efetiva construção de uma sociedade 

verdadeiramente livre, justa e solidária. 
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CAPÍTULO XLVI 

 

 

TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO NO BRASIL: CONCEITO E 
INSTRUMENTOS DE COMBATE 

 

Flávio Alexandre Luciano de Azevedo1 

 

1 Introdução 

A moderna teoria dos direitos humanos2 traz a ideia de que os Estados se vinculam 

positivamente à efetividade destes direitos, entendidos como os direitos básicos que devem 

ser promovidos a todos os cidadãos, independentemente de sua nacionalidade. Por isso, os 

Estados têm o dever não apenas de se abster de infringir os direitos humanos de quaisquer 

pessoas, como também de elaborar leis, providenciar estrutura estatal e estabelecer 

procedimentos voltados para a efetivação desses direitos para todas as pessoas que se 

encontrem sob sua jurisdição. 

A Organização Internacional do Trabalho tem duas convenções sobre o trabalho escravo 

contemporâneo, a de número 29 e a de número 105. Ambas as convenções citadas tratam 

de trabalho forçado ou obrigatório, o que nos permite inferir que, para a Organização 

Internacional do Trabalho, para a configuração do trabalho escravo contemporâneo, tem que 

haver restrição da liberdade stricto sensu da vítima. 

No ordenamento jurídico brasileiro, o conceito de trabalho escravo contemporâneo se 

encontra no artigo 149 do Código Penal, onde, além das hipóteses de restrição da liberdade 

                                                 
1 Mestrando em direito na Universidade Federal de Sergipe. Especialista em Direito do Trabalho e 
Processual do Trabalho pela Universidade Tiradentes. Auditor-fiscal do Ministério do Trabalho e 
Emprego. 
2 Alguns autores - por todos, Sarlet (2012, p. 27) - se posicionam pela opção terminológica, de que 
direitos fundamentais são direitos da pessoa positivados em um dado ordenamento jurídico e direitos 
humanos aqueles previstos em documentos de direito internacional, por se referirem ao ser humano 
como tal, independentemente da nacionalidade. Outros autores – por todos, Ramos (2014, p. 41) - 
apoiados na utilização indistinta dos termos na legislação internacional e na aproximação e mútua 
relação entre direitos previstos nos ordenamentos dos países e em normas internacionais, utilizam 
indistintamente as terminologias direitos humanos e direitos fundamentais. Embora entenda necessária 
a diferenciação terminológica em relação ao âmbito de positivação dos direitos – ordenamento nacional 
ou internacional – utilizarei indistintamente no decorrer desse texto os termos direitos fundamentais e 
direitos humanos, por entender que para o tema aqui discutido, qualquer argumentação que se aplica 
aos direitos humanos se aplica também aos direitos fundamentais. 
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stricto sensu, há a possibilidade de se configurar o crime por submissão do trabalhador a 

condições degradantes de trabalho e a jornada exaustiva. A construção dos contornos dessas 

duas hipóteses é tarefa da doutrina e da jurisprudência, posto que não há uma definição legal 

para elas. 

A experiência brasileira de combate ao trabalho escravo contemporâneo se iniciou de maneira 

efetiva a partir de 1995, com o reconhecimento do problema pelo governo brasileiro e a 

criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM) e do Grupo Executivo de Repressão 

ao Trabalho Forçado (GERTRAF), ambos com atribuições integradas com vistas à prevenção 

e repressão ao ilícito. Desde então, foram resgatados mais de quarenta e seis mil 

trabalhadores da condição de trabalho escravo contemporâneo no Brasil. 

O combate a esta chaga social só se torna efetivo com ações integradas de diversas 

instituições estatais e não estatais. Por isso, existem vários instrumentos que devem funcionar 

em conjunto. Dentre estes, citamos a atuação repressiva do GEFM e GERTRAF; a 

interposição de Ações Civis Públicas por parte do Ministério Público do Trabalho; a 

persecução penal por parte do Ministério Público Federal, o cadastro de empregadores que 

se utilizam de mão-de-obra escrava, regulamentado pela Portaria Interministerial Nº 2, de 

12/05/2011 e o movimento ação integrada. 

Outro importante instrumento no combate ao trabalho escravo contemporâneo foi incluído na 

Constituição brasileira em 05 de junho de 2014, quando foi promulgada a Emenda 

Constitucional Nº 81, que deu nova redação ao seu art. 243. A nova redação do citado artigo 

estabelece a possibilidade de expropriação de imóveis em que for encontrado trabalho 

escravo, e de bens apreendidos em decorrência de sua exploração. 

Assim, a problemática que se propõe discutir neste trabalho se volta para a definição dos 

contornos do conceito amplo de trabalho escravo contemporâneo no direito brasileiro, bem 

como os aspectos relativos à efetividade dos instrumentos que vem sendo aplicados no país 

no combate a este ilícito. 

2 Conceito de trabalho escravo contemporâneo 

Conforme já expusemos, existe diferença do tratamento dado pela Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) e pela legislação brasileira para o problema da escravidão contemporânea. 

A OIT tem três principais convenções acerca da abolição do trabalho escravo, quais sejam, 

as de número 29, 105 e a Convenção suplementar sobre abolição da escravatura, do tráfico 

de escravos e das instituições e práticas análogas à escravatura, de 1956. 
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As Convenções 29 e 105 da OIT, se referem apenas ao trabalho forçado ou obrigatório. Já a 

Convenção suplementar sobre abolição da escravatura, do tráfico de escravos e das 

instituições e práticas análogas à escravatura, de 1956, utiliza o termo escravidão, explicando 

que esta “é o estado ou a condição de um indivíduo sôbre o qual se exercem todos ou parte 

dos podêres atribuídos ao direito de propriedade e ‘escravo’ é o indivíduo em tal estado ou 

condição;”. 

Da análise destes dispositivos transcritos, aufere-se que, a OIT trata a escravidão como um 

problema de liberdade do ser humano, pois coloca como condição para que se tenha a 

situação de escravidão a obrigatoriedade do trabalho, quando trata de trabalho forçado nas 

Convenções 29 e 105 ou o exercício dos poderes atribuídos ao direito de propriedade, ao falar 

especificamente de “escravidão” na Convenção suplementar de 1956. 

Vejamos o que diz, baseada neste entendimento, Audi: 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT) o conceito de 
trabalho escravo é: “Toda a forma de trabalho escravo é trabalho 
degradante, mas o recíproco nem sempre é verdadeiro. O que 
diferencia um conceito do outro é a liberdade.” Quando falamos em 
trabalho escravo, falamos de um crime que cerceia a liberdade dos 
trabalhadores. (AUDI, 2008, p. 47) 

Esse entendimento acaba por ser favorável àqueles que lucram com essa chaga social e que, 

por isso, têm o objetivo de reduzir o conceito da escravidão contemporânea. Villela sintetiza 

bem o perigo da restrição do conceito: 

A impunidade é reforçada por vozes ponderáveis do cenário político e 
empresarial, que negam a existência de trabalho escravo no Brasil, 
realidade, segundo elas, incompatível com o ordenamento jurídico e o 
nível de desenvolvimento econômico e tecnológico do setor agrário 
brasileiro. Em sua ótica, o que existe é trabalho degradante, ou o 
trabalho realizado em condições que não atendem às normas legais. 
(VILLELA, 2008, p. 152). 

Vejamos o que diz a respeito a legislação brasileira, por meio do artigo 149 do Código Penal, 

com a redação dada pela Lei nº 10.803, de 11 de dezembro de 2003: 

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer 
sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, 
por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com 
o empregador ou preposto: 
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência. 
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: 
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do 
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; 
II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de 
documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo 
no local de trabalho. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art149
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O artigo 149 do Código Penal traz uma concepção mais ampla do que as convenções da OIT 

sobre o trabalho escravo contemporâneo. Isto porque, além das hipóteses que requerem 

restrição de liberdade, prevê a prática do crime na submissão do trabalhador a condições 

degradantes de trabalho ou a jornada exaustiva. Estas duas hipóteses não necessitam de 

restrição de liberdade stricto sensu para sua configuração. 

A nova redação do art. 149 do Código Penal deixa claro que o bem ali protegido não á apenas 

a liberdade stricto sensu da vítima, mas a liberdade em uma concepção ampla (BRITO FILHO, 

2013, p. 68). O crime descrito no art. 149 do Código Penal fere, antes de qualquer coisa, a 

dignidade da pessoa humana, reduzindo o homem de sua condição humana e tratando-o 

como coisa. 

O crime de redução à condição análoga à de escravo se configura quando um ser humano 

juridicamente - mas não faticamente - livre é subjugado ao seu tomador de serviços, a tal 

ponto que sua dignidade humana e consequentemente sua condição de pessoa é afrontada 

(BRITO FILHO, 2013, p. 72). 

Na hipótese da existência de duas normas, uma de direito interno e outra de direito 

internacional, tratando do mesmo assunto, poderemos ter três situações: 

O direito enunciado no tratado internacional poderá: a) coincidir com o 
direito assegurado pela Constituição (neste caso a Constituição 
reproduz preceitos do Direito Internacional dos Direitos Humanos); b) 
integrar, complementar e ampliar o universo de direitos 
constitucionalmente previstos; ou c) contrariar preceito do Direito 
interno. (PIOVESAN, 2011, 150). 

O caso em estudo se enquadra na terceira hipótese. Tratando-se de conflito entre as 

convenções da Organização Internacional do Trabalho e o direito interno, a própria 

Constituição da Organização Internacional do Trabalho trata do tema em seu art. 19, § 8º in 

verbis: 

8. Em caso algum, a adoção, pela Conferência, de uma convenção ou 
recomendação, ou a ratificação, por um Estado-Membro, de uma 
convenção, deverão ser consideradas como afetando qualquer lei, 
sentença, costumes ou acordos que assegurem aos trabalhadores 
interessados condições mais favoráveis que as previstas pela 
convenção ou recomendação. 

Como se vê, a Constituição da Organização Internacional do Trabalho consagra de maneira 

ampla o princípio da norma mais benéfica à vítima – denominado por Mazzuoli (2013, p. 85) 

de princípio pro homine. 

No caso da definição da escravidão contemporânea, a legislação interna prevê, além da 

hipótese do trabalho forçado e da restrição da locomoção da vítima, duas hipóteses que não 

exigem a restrição de liberdade da vítima do crime. Vê-se portanto, que é aplicável o princípio 
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pro homine para a definição da escravidão contemporânea no Brasil, a fim de reconhecê-la 

não só quando houver restrição de liberdade stricto sensu, mas também nas duas hipóteses 

em que esta não é necessária para a configuração. 

Neste caso, o dispositivo do Código Penal deve ter aplicação plena por proteger de maneira 

mais eficaz os trabalhadores da superexploração, posto que o trabalhador não se encontra 

em situação parecida com a dos escravos somente quando está literalmente preso, mas 

também quando tem sua dignidade humana atingida e é, portanto, tratado como coisa. 

A dignidade humana é a característica que diferencia o ser humano das coisas (SARLET, 

2009, p. 37). Por isso, quando ela é rotineiramente desconsiderada e ofendida no decorrer da 

relação de emprego, ocorre a despromoção do trabalhador, a degradação de sua condição 

de pessoa para a condição de coisa. 

Exatamente nesse aspecto é que deve ser reconhecida a analogia entre a escravidão 

contemporânea e a escravidão clássica. Na escravidão clássica o trabalhador era coisa 

porque era objeto de propriedade. Na escravidão contemporânea o trabalhador é coisa porque 

sua dignidade é ofendida a tal ponto de despromovê-lo da condição de pessoa humana. 

As fronteiras entre a mera infração trabalhista e a configuração do crime de redução a 

condições análogas às de escravo se encontram sempre em uma zona cinzenta e, por isso, 

nem sempre é fácil de definir a configuração ou não do crime. O que ocorre é que as infrações 

trabalhistas, pela sua gravidade acabam por se configurar em desrespeito aos direitos 

humanos (ESTERCI, 2008, p. 50) e na consequente coisificação do trabalhador, característica 

da escravidão, seja a clássica, seja a contemporânea. 

4 Os grupos especiais de fiscalização móvel e o grupo executivo de repressão ao 

trabalho forçado 

Um importante instrumento repressivo de combate ao trabalho escravo contemporâneo no 

Brasil foi a criação dos GEFM - do Ministério do Trabalho e Emprego. O primeiro GEFM foi 

criado pela Portaria Nº 550, do Ministro de Estado do Trabalho, publicada no Diário Oficial da 

União de 16 de junho de 1995. Esse grupo, formado por sete agentes de inspeção do trabalho 

– hoje denominados de auditores-fiscais do trabalho - tinha por finalidade principal formar 

outros GEFM para trabalharem no combate ao trabalho escravo. 

No mesmo ano, por meio do Decreto Nº 1538, de 27 de junho de 1995, foi criado o grupo 

executivo de repressão ao trabalho forçado – GERTRAF -, grupo formado por membros de 

diversos ministérios, com a finalidade de coordenar e implementar as providências 

necessárias à repressão ao trabalho forçado. 
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A formação dos GEFM se encontra prevista hoje na Portaria Nº 447, do Secretário de 

Inspeção do Trabalho, publicada no Diário Oficial da União de 22 de setembro de 2014. Os 

GEFM são compostos por auditores-fiscais do trabalho, sendo que suas ações são 

acompanhadas por membros do Ministério Púplico do Trabalho, titulares das ações civis 

públicas na Justiça do Trabalho; pos membros da Polícia Federal ou da Polícia Rodoviária 

Federal, que tem por finalidade prover a segurança dos membros do grupo e também de 

instaurarem eventual inquérito policial que dê início à persecução penal pela prática do crime 

de redução à condição análoga à de escravo e, eventualmente, de membros de outros órgãos 

estatais que tenham quaisquer atribuições no combate ao trabalho escravo, como o Ministério 

Público Federal. 

Os GEFM possuem duas funções. A primeira função é o resgate dos trabalhadores que se 

encontram submetidos a condições análogas às de escravo, providenciando para que o 

empregador cumpra todas as obrigações relativas à relação de trabalho, inclusive com o 

pagamento das verbas referentes à rescisão dos contratos. 

A segunda função é a repressão ao trabalho escravo contemporâneo, por meio da coleta de 

provas, como fotos, filmagens, depoimento de trabalhadores e prepostos e apreensão de 

documentos, que possibilitem a responsabilização nas searas administrativa, civil e penal pela 

prátoca das infrações que configurem o trabalho sob condições análogas às de escravo. 

As atuações dos GEFM resultam em punições administrativas às infrações cometidas, e na 

elaboração de relatório que conclui pela configuração ou não, na visão de seus membros, do 

crime de redução à condições análogas às de escravo. Ressalte-se que é comum, mesmo na 

inexistência de inquérito policial instaurado, que a ação penal pelo crime do artigo 149 do 

Código Penal seja iniciada apenas com base nas provas e nos fatos constantes do relatório 

do GEFM, desde que o titular da ação penal entenda que o crime se encontre configurado e 

com as provas suficientes para a interposição da referida ação. 

5 O cadastro de empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas 

às de escravo 

A Portaria Nº 1234 do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, publicada no Diário Oficial 

de União de 20 de novembro de 2003, estabeleceu pela primeira vez o cadastro de 

empregadores que submetem trabalhadores a condições análogas às de escravo. 

Atualmente, a Portaria interministerial Nº 2, publicada no Diário Oficial da União de 13 de maio 

de 2011, regula a elaboração e publicação do cadastro de empregadores que submetem 

trabalhadores a condições análogas às de escravo. O artigo 2º da referida Portaria prevê a 
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inclusão do nome do empregador na lista após decisão final do processo administrativo pelo 

qual passam os autos de infração decorrentes das ações do GEFM. 

Além disso, a Portaria Nº 1150 do Ministro da Integração Nacional, publicada no Diário Oficial 

da União de 20 de novembro de 2003, recomenda aos agentes financeiros que se abstenham 

de conceder financiamento às empresas que constem do cadastro de empregadores. 

O cadastro de empregadores tratado neste item é objeto de grande controvérsia e de 

ajuizamento de diversas ações judiciais. Algumas entidades representativas de 

empregadores alegam principalmente: 1. que o fato da Portaria Nº 1150 recomendar às 

instituições financeiras que se abstenham de conceder financiamento aos empregadores 

constantes do cadastro é uma limitação da atividade produtiva e, portanto, uma ofensa 

indevida ao direito de propriedade, pelo fato de terem sido editadas por Ministro de Estado, 

sem legitimidade legiferante para tal; 2. que o fato da inclusão no cadastro se dar sem 

necessidade de ocorrer condenação final pelo crime de redução a condições análogas às de 

escravo constitui ofensa ao princípio da presunção da inocência, previsto no artigo 5ª, LXVII 

da Constituição da República Federativa do Brasil (CESÁRIO, 2006, p. 168). 

Contra a primeira alegação, entende-se que da mesma forma que a Constituição Federal 

reconhece o direito de propriedade, reconhece também a função social da propriedade. Aliás, 

o artigo 184 da Constituição Federal permite que a União, por meio de decreto, declare um 

imóvel que não esteja cumprindo sua função social como de interesse social para ser 

desapropriado para fins de reforma agrária, o que é uma intervenção ainda maior na 

propriedade que não cumpre sua função social (CESÁRIO, 2006, p. 178). 

Contra a segunda alegação, observe-se que a garantia constitucional da presunção da 

inocência não se aplica à esfera administrativa, por se limitar à seara penal. Ressalte-se que 

no decorrer do processo administrativo cujo resultado pode ser a inclusão do administrado no 

cadastro de empregadores, o empregador tem assegurada a garantia constitucional da ampla 

defesa, de acordo com o que dispõe o art. 2º da Lei Nº 9784, de 29 de janeiro de 1999, lei do 

processo administrativo no âmbito da administração pública federal brasileira. 

6 A atuação do Ministério Público – as ações civis públicas e a persecução penal 

A atuação do Ministério Público no combate ao trabalho escravo contemporâneo se dá por 

meio principalmente das ações civis públicas interpostas pelo Ministério Público do Trabalho 

e pela persecução penal em decorrência do crime do artigo 149 do Código Penal e seus 

crimes conexos, pelo Ministério Público Federal. 

Nas ações civis públicas, de competência da Justiça do Trabalho, os pedidos do Ministério 

Publico do Trabalho normalmente se dirigem ao cumprimento das obrigações decorrentes dos 
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contratos de trabalho; a obrigação do empregador se abster de contratar mão-de-obra em 

condições precárias; a condenação do empregador a pagar pelo dano moral individual aos 

trabalhadores e o pagamento pelo empregador à sociedade pelo dano moral coletivo, tendo 

em vista que a existência do trabalho escravo envergonha a sociedade. 

A persecução penal, cujo titular é o Ministério Público Federal e tem tido ainda poucas 

condenações, seja por falta de compreensão acerca do conceito amplo de trabalho escravo 

contemporâneo, seja por algum tipo de deficiência na apresentação das provas por parte dos 

relatórios de fiscalização dos GEFM. 

7 A Emenda Constitucional 81,  

A Emenda Constitucional Nº 81, de 2014, deu nova redação ao art. 243, da Constituição 

Federal, bem como ao seu parágrafo único. A nova redação do artigo citado é a seguinte: 

Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País 
onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a 
exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e 
destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem 
qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções 
previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º. 
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido 
em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da 
exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo 
especial com destinação específica, na forma da lei. 

O que a Emenda Constitucional 81 trouxe de novidade foi a possibilidade de expropriação de 

imóveis e bens onde for encontrado exploração de trabalho escravo, posto que a possibilidade 

de expropriação de glebas onde fosse encontrada cultura ilegal de planta psicotrópica já era 

prevista na redação original do art. 243. 

Ocorre que existe uma proposta de regulamentação da Emenda Constitucional 81, por meio 

do Projeto de Lei do Senado Nº 432/2013, que exclui da possibilidade de expropriação de 

terras as hipóteses do artigo 149 do Código Penal que não exigem, conforme se defendeu 

supra, restrição de liberdade stricto sensu para a configuração do crime. O Projeto de Lei do 

Senado Nº 432/2013 deixa fora da possibilidade de expropriação de terras as hipóteses de 

submissão a condições degradantes de trabalho e submissão a jornada exaustiva. 

Infelizmente, essa proposta de regulamentação, se aprovada nos moldes em que se encontra, 

vai tornar totalmente inefetiva a possibilidade de expropriação de terras em que se encontrar 

trabalho escravo contemporâneo, pelo fato das hipóteses em que não há restrição de 

liberdade stricto sensu, especialmente a submissão a condições degradantes de trabalho, 

serem as mais comuns atualmente no Brasil. 
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 8 O movimento ação integrada 

O movimento ação integrada é um projeto piloto desenvolvido pela Superintendência Regional 

do Trabalho e Emprego no Estado do Mato Grosso e possui o apoio do Sindicato Nacional 

dos Auditores-fiscais do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho. 

O projeto consiste, basicamente, em propiciar melhora da formação escolar e da qualificação 

profissional para os trabalhadores resgatados de trabalho escravo, com a finalidade de 

recolocá-los em melhores condições no mercado de trabalho. 

Existem diversos casos de trabalhadores que foram resgatados do trabalho escravo 

contemporâneo mais de uma vez pelos GEFM (SINAIT, 2013). O movimento ação integrada 

é uma forma de tentar quebrar o ciclo vicioso dos trabalhadores que, por não terem formação 

profissional e devido à grande desigualdade social, voltam a se submeter a condições 

subumanas de trabalho. 

O movimento ação integrada busca a atuação de instituições que desenvolvam o trabalho de 

qualificação profissional dos trabalhadores, bem como das instituições que desenvolvam a 

recolocação dos trabalhadores no mercado de trabalho, tudo isso, com o olhar para o mercado 

de trabalho, posto que a formação é feita para aquelas vagas de trabalho que se encontram 

disponíveis na região, o que ajuda a fixar o trabalhador em sua região, diminuindo a migração, 

também causadora da superexploração. 

O movimento ação integrada não é uma ação repressiva do trabalho escravo, mas ela pode 

ser, quando aplicada em conjunto com as ações repressivas e se for expandida para todas 

as regiões do País onde ocorrer o trabalho escravo contemporâneo, um eficiente instrumento 

para a erradicação do problema, posto que ele age sobre a falta de escolaridade e a falta de 

qualificação profissional, que, ao lado da grande desigualdade social, são suas principais 

raízes. 

9 Conclusão 

No decorrer do trabalho, foi exposta a diferença de tratamento dado ao conceito de trabalho 

escravo contemporâneo nas normas internacionais e no ordenamento brasileiro. Defendemos 

a aplicação do conceito mais amplo de trabalho escravo contemporâneo que se encontra no 

artigo 149 do Código Penal Brasileiro. 

A defesa da aplicação do conceito mais amplo do ordenamento interno se baseia em dois 

argumentos principais. Primeiro, deve-se ter em mente que existem situações que, 

independentemente do consentimento do trabalhador, ou seja, independentemente de ter sua 

liberdade stricto sensu restringida, se configuram em graves violações dos direitos humanos 
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dos trabalhadores e, por isso, são condutas sobre as quais o Estado deve se utilizar da 

criminalização da conduta a fim de proteger os direitos humanos de seus cidadãos. 

Segundo, a aplicação da norma interna em detrimento da norma internacional se justifica pelo 

princípio da norma mais favorável à vítima em matéria de direitos humanos, previsto no § 8º 

do artigo 19 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho em em diversas outras 

normas internacionais. 

Desta forma, é mister reconhecer que os escravos modernos não existem apenas nas 

hipóteses em que estão sob algum tipo de violência física ou ameaça. Eles são rebaixados 

de sua condição de pessoa humana também quando suas necessidades mais básicas como 

a proteção de sua integridade física, a sua necessidade de descanso, sua necessidade de 

consumo de água e comida, entre outras, são completamente pelo empregador, que tem 

obrigação legal de respeitar uma série de exigências no curso da relação de emprego. 

Necessário é reconhecer que a mera criminalização da conduta não tem o condão de acabar 

com o trabalho escravo contemporâneo no país. É preciso que o Estado desenvolva 

mecanismos e procedimentos tanto para a efetiva responsabilização dos que se utilizam da 

prática. Nessa perspectiva, destacam-se os mecanismos de repressão, especialmente os 

Grupos Especiais de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, a atuação do 

Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Federal e a normatização que prevê a 

divulgação para a sociedade dos empregadores que, após processo administrativo, foram 

reconhecidos como utilizadores de mão-de-obra escrava. 

Além disso, a possibilidade de expropriação de terras onde for encontrado trabalho escravo é 

um instrumento que pode ter efetividade no combate do Estado contra essa chaga social. 

Importante é que este mecanismo não seja desconfigurado e tornado totalmente inefetivo por 

meio da regulamentação proposta pelo Projeto de Lei do Senado Nº 432/2013, que traz um 

conceito de trabalho escravo restrito às hipóteses em que há restrição de liberdade stricto 

sensu. 

Por último, cumpre-nos salientar que o trabalho escravo contemporâneo é fruto principalmente 

das grandes desigualdades sociais que existem no Brasil, e das consequentes deficiências 

de oportunidade de instrução, educação e qualificação de que as pessoas das classes mais 

baixas são vítimas. Portanto, a longo prazo, é necessário que essas deficiências sejam 

reduzidas, de forma que o Estado garanta efetivamente os direitos fundamentais a todos os 

seus cidadãos. 
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CAPÍTULO XLVII 

 
 

O TRÁFICO DE PESSOAS COMO VIABILIZADOR DA ESCRAVIZAÇÃO 
CONTEMPORÂNEA DA MULHER 

 
Vanessa Alexsandra de Melo Pedroso 1 

Maria Emília Miranda de Oliveira Queiroz 2 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

É fato que as mais diferentes sociedades fizeram uso da mão de obra escrava em um 

dado momento de sua história, prova disso é que a escravidão consistia em uma das 

principais instituições da Antiguidade3. 

Aristóteles4, em seu tempo, afirmou que “a humanidade se divide em dois: os amos e 

os escravos ou, se prefere, em gregos e em bárbaros, os que tem direito a ordenar e os 

nascidos para obedecer”. De fato a escravidão sempre esteve presente na história do 

desenvolvimento humano. 

 Além disso, importante ter em mente que referido fenómeno se realiza por meio de 

distintas práticas, como é exemplo a escravidão denunciada pelo Pernambucano Joaquim 

Nabuco quando da colonização brasileira pelo Império Português. É fato que já em seu tempo 

o abolicionista indicou elementos diversos que ultrapassam a barreira de seu tempo e o 

aproxima de um tráfico humano realizado, inclusive, em dias atuais que, por sua vez, é 

definido no art. 3.º do Protocolo de Palermo.  

Sabe-se que o Protocolo estabelece modalidades do tráfico humano e por isso 

consideramos necessário traçar um recorte metodológico no intuito de delimitar e melhor 

aprofundar a referida temática. Nesse sentido, decidimos abordar o tráfico humano de 

mulheres para exploração sexual e utilizamos a obra de Joaquim Nabuco como aporte teórico 

                                                 
1 Doutora em Direito penal pela Universidad Complutense de Madrid - Espanha, tendo realizado estágio 
doutoral na Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna - Itália. Atualmente, é pós-doutoranda 
em Ciências Sociais da rede: Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano 
(CINDE) / Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Professora de Direito Penal da 
Faculdade Boa Viagem - FBV em Recife (PE) e Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP. 
vanessampedroso@gmail.com 
2 Mestre em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco. Especialista em Direito Penal e 
Processual Penal. Coordenadora de Operações Acadêmicas do Curso de Direito da Faculdade Boa 
Viagem em Recife (PE). Advogada militante. emiliaqueiroz.jus@gmail.com  
3 THOMAS, Hugh. La trata de esclavos: Historia del tráfico de seres humanos de 1440 a 1870. Trad. 
Víctor Alba y C. Boune. Picador. Gran Bretaña, 1998, p. 24.  
4 Aristóteles política p. 91253 b. Citado por THOMAS, Hugh. Idem, ibidem., p. 27. 

mailto:emiliaqueiroz.jus@gmail.com
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para o desenvolvimento do tema proposto. Utilizamos, ainda, os estudos realizados por 

Gilberto Dimenstein e os relatos captados pela Organização Internacional do Trabalho foram 

utilizados como apoio a compreensão e desenvolvimento do trabalho proposto. 

Metodologicamente dividimos o trabalho em três momentos, quais sejam, inicialmente, 

a realidade que cercou Joaquim Nabuco e suas lutas abolicionistas, embasando a pesquisa 

na sua obra “O Abolicionismo”, escrita quando da sua expatriação na Inglaterra. Consultamos 

ainda discursos proferidos por ele no Recife e coletados em “Joaquim Nabuco no Recife – 

1884”. 

Através de uma breve retrospectiva histórica sobre a escravidão, chegamos ao tráfico 

de pessoas para a exploração sexual comercial, e de maneira empírica associamos os 

posicionamentos doutrinários aos relatos verídicos de vítimas do tráfico. 

Por fim, à guisa de uma conclusão, traremos para a atualidade a herança deixada por 

Joaquim Nabuco para o fim do tráfico de seres humanos em sua época e os reflexos de suas 

ideias para o combate e repressão do referido fenômeno na atualidade. 

 

1. JOAQUIM NABUCO E O TRÁFICO DE NEGROS NO BRASIL  

        

O pernambucano Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo foi um dos ícones da luta 

anti-escravocrata no Brasil, pois assumiu o papel de maior porta-voz parlamentar do 

abolicionismo, chegando a afirmar que: “...a minha obrigação era outra: fazer de minha vida 

um protesto contínuo contra a escravidão...” 5, comparando sua dedicação à causa 

abolicionista com a de Victor Hugo contra o Império.  

Quando se expatriou na Inglaterra escreveu uma de suas principais obras, qual seja, O 

Abolicionismo, que segundo o autor6 foi “o serviço maior que eu pessoalmente podia prestar 

à nossa propaganda”. 

Nesse livro, ele associa a escravidão ao tráfico de negros africanos para o Brasil. 

Ressalta que “a escravidão entre nós não teve outra fonte n’este século senão o commercio 

de Africanos”7 (sic), sem, contudo, negar as denúncias de escravidão de índios no Norte8. 

Dedica o Capítulo X da obra especificamente ao tráfico de africanos, inicialmente 

buscando a sensibilização do leitor para a atrocidade do comércio de escravos, lembrando os 

                                                 
5 NABUCO, Joaquim. Terceira Conferência – a minha carreira política. In Joaquim Nabuco no Recife, 
1884. Recife: Fundação Joaquim Nabuco – Ed. Massangana, 1988. Pág. 104. 
6 Idem. 
7 NABUCO, Joaquim. O Abolicionismo. Op. Cit. p. 88. 
8 Sobre isso vale registrar o que foi alertado por Damásio de Jesus, em Tráfico de pessoas: origens 
históricas. In Revista Jurídica Consulex. Ano XIV, nº 319. Brasília: Editora Consulex, 30 de abril de 
2010. p. 28/29, de que o Padre Antonio Vieira se opunha à escravização dos índios brasileiros, mas 
defendia como alternativa de mão de obra escrava “a importação de escravos africanos”. 
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horrores dos navios negreiros, retratados por Castro Alves em seu livro Tragédia no Mar, e 

pelo Dr. Livingstone9. 

Além disso, desvenda toda a ideologia que está por traz da operacionalização e do 

tratamento dado a essa modalidade de tráfico, pois revela a crença dos agricultores de que 

quanto mais escravos comprassem, mais lucros teriam. Entretanto, tais senhores não 

contavam que os negros morressem antes do retorno financeiro almejado.  

Ocorre, então, o fenômeno destacado por Eusébio de Queiroz10, qual seja, “os escravos 

morriam, mas as dividas ficavam, e com ellas os terrenos hypothecados aos especuladores, 

que compravam os Africanos aos traficantes para revender aos lavradores” (sic). Nabuco11, 

por sua vez, completa quando aduz que dessa forma “a nossa propriedade territorial ia 

passando das mãos dos agricultores para os especuladores e traficantes”. 

Assim, o discurso para o fim do comércio negreiro, somente, se materializou quando os 

agricultores passaram a perder suas terras para os traficantes e especuladores. Fato que, por 

consequência, reduzia as riquezas e o status social de nossos colonizadores. 

 
2. ESCRAVIDÃO MODERNA? 

Diante do exposto no apartado anterior e diante das palavras de Joaquim Nabuco 

quando aduz: “(...) O Tráfico tinha completado a sua obra, começava a da escravidão”12 é 

possível afirmar que o tráfico de seres humanos pressupõe a escravidão e, ainda, esta, a 

escravidão é condição do tráfico de pessoas, pois não existe tráfico humano sem existir 

escravidão.   

Hoje, Damásio13 nos trás a reflexão de que os referidos fenômenos pareciam, 

definitivamente, sepultados pelo pó da história. No entanto, revestiu-se de novas roupagens 

para continuar com suas práticas vergonhosas. 

A Organização Internacional do Trabalho, inclusive, reconheceu que “Embora tenha 

surgido há séculos, o tráfico de seres humanos vem, nas últimas décadas, e particularmente 

nos últimos anos, tornando-se um problema de dimensões cada vez maiores, a ponto de ser 

chamado por muitos de a forma moderna de escravidão (grifos nossos)14. 

Nesse sentido, o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime 

Organizado Transnacional relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, 

                                                 
9 Apud NABUCO, Joaquim. O Abolicionismo. Op. Cit. p. 89. 
10 Apud NABUCO, Joaquim. O Abolicionismo. Op. Cit. p. 96. 
11 NABUCO, Joaquim. O Abolicionismo. Op. Cit. p. 96. 
12 NABUCO, Joaquim. O Abolicionismo. Op. Cit. p. 90. 
13 JESUS, Damásio de. Tráfico de pessoas: origens históricas. In Revista Jurídica Conslex. Ano 
XIV, nº 319. Brasília: Editora Consulex, 30 de abril de 2010. Págs. 28/29. 
14 Tráfico de Pessoas para fim de Exploração Sexual. Brasília: OIT, 2006. p. 10. 
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em especial de Mulheres e Crianças (Convenção de Palermo) estabelece que o tráfico de 

pessoas consiste no  

O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o 
acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a 
outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de 
autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação 
de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma 
pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração. A 
exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outrem 
ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços 
forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão 
ou a remoção de órgãos. 

 

À nossa compreensão, é equivocado dizer que o tráfico de seres humanos consiste em 

uma forma moderna de escravidão. Em verdade, o tráfico humano, como o conhecemos na 

atualidade, se arraiga numa época de desenvolvimento econômico dos países considerados 

centrais que tem como principal consequência o surgimento de uma única classe social, a 

saber, a dos consumidores15. 

Ora, essa condição de pobreza de países em desenvolvimento, apoiada pela ideia de 

um poder hegemônico que, por sua vez, é traduzido pelas estratégias globais das grandes 

corporações e, ainda, pelas políticas de flexibilização laboral de alguns Estados do mundo 

proporcionam um crescimento dos fluxos migratórios que terminam por desencadear em uma 

verdadeira manifestação de mercados de trabalho direcionados a uma economia submergida, 

já que estão, tais trabalhos, diretamente relacionados às redes de aliciamento do tráfico 

humano, de armas e drogas. 

Se não, note-se que a globalização16 econômica atual influi de maneira direta na 

expansão da exploração de atividades humanas de duas maneiras essenciais: a primeira faz 

menção a exploração legal do trabalho. Circunstância visível nos Estados em 

desenvolvimento, pois fragilizados economicamente terminam por flexibilizar e reduzir os 

direitos laborais beneficiando a exploração laboral por parte das multinacionais.     

É fato que tal prática termina por gerar a ideia de não intervenção do penal no 

econômico. Se não, note-se que quando existe a necessidade de intervenção do Estado nas 

atividades delitivas de exploração laboral se observa o estabelecimento de penalidades 

simbólicas. 

                                                 
15 SASSEN, Saskia. Women’s burden: Counter-geographies of globalization and the feminization of 
survival. Journal of international affairs. Spring. 2000. p. 506. 
16 Ao nos referirmos a globalização econômica como conhecemos na atualidade buscou-se a ideia de 
globalização abordada por Boaventura de Souza Santos que considera que dado fenômeno refere-se 
a um conjuntos diferenciados de representações sociais e por isso pertinente seria chama-la de 
globalizações. SOUZA SANTOS, Boaventura de. As tensões da modernidade. Página eletrônica: 
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/boaventura/ boaventura4.html. (Acesso: 2 de março de 
2004). 

http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/boaventura/%20boaventura4.html
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Já a segunda maneira de produção de efeitos, consiste na expansão da exploração de 

atividades humanas através da prática do comercio de pessoas para a realização do trabalho 

forçado em setores como agricultura, construção, turismo, prostituição, serviços domésticos, 

entre outros. 

 

4. DO TRÁFICO DE PESSOAS PARA EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL 

Por tudo que foi dito até agora, é possível afirmar que mesmo no mundo pós-moderno, 

a escravidão e o tráfico humano persistem, bem como diversas são as suas abordagens. 

Entretanto, nos interessa o tráfico humano para a escravidão sexual e nesse sentido não 

podemos deixar de ressaltar, a exemplo de Alexandre Jean Daoun e Laerte I. Marzagão 

Júnior17, que qualquer análise que se dedique à interface do Direito penal com a moral é ponto 

nevrálgico, pois que os diálogos em torno da sexualidade, principalmente a feminina, sempre 

estiveram à margem do discurso jurídico e, mesmo nas raríssimas vezes, que se digna a 

discutir, o referido tema é tratado de maneira a vitimizar a mulher explorada, ao mesmo tempo 

em que descrimina as mulheres que decidem seu destino sexual.  

Damásio de Jesus, analisando o fenômeno justifica sua existência não só por 

motivos econômicos, mas também por motivos particulares do ser humano, como o 

hedonismo moderno: “(...) Mas o fato econômico não é a única causa, talvez nem mesmo a 

principal. Atuam também, de modo decisivo, o hedonismo moderno, a sede insaciável de 

prazeres, o desejo de dinheiro fácil, incentivado pelo consumismo desenfreado”18.  

A Organização Internacional do Trabalho19 traz na sua cartilha sobre tráfico de pessoas 

para fins de exploração sexual, uma narrativa de história real do tráfico na modalidade 

internacional:  

TESTEMUNHO DE M. S. - NATAL (RN): Quando eu estava na Praia 
do Meio fazendo programa, um taxista perguntou-me se eu não queria 
fazer uma viagem para a Espanha, para trabalhar de acompanhante. 
Eu sempre dizia não. (...). Em setembro de 1999 eu aceitei viajar junto 
com minha amiga. O taxista tirou todos os documentos, comprou o 
bilhete da viagem e deu US$ 200 para cada, que seria para os gastos 
da viagem. (...) Um dia, às seis horas da manhã, chegou um recado 
que eu tinha que viajar naquele mesmo dia. Fui para o aeroporto... 
sem saber de nada como era lá. Antes de viajar, o taxista disse que 
eu ia trabalhar em clube e ia ganhar muito bem, e não explicou nada 
mais. Eu sabia que era prostituição... não sabia das condições desse 
trabalho! (...) só que eu não sabia que isso era tráfico, que era um 
delito. Eu viajei para Bilbao e, quando eu ligo para (minha) mãe... ela 

                                                 
17 DAOUN, Alexandre Jean/MARZAGÃO JÚNIOR, Laerte I. Tráfico de Pessoa para Fim de 
Exploração Sexual: comentários pontuais e análise da nova redação do art. 231 do código penal.  
In Revista Jurídica Conslex. Ano XIV, nº 319. Brasília: Editora Consulex, 30 de abril de 2010. p. 34/36. 
18 JESUS, Damásio de. Tráfico de pessoas: origens históricas. Op. Cit. p. 29. 
19 Tráfico de Pessoas para fim de Exploração Sexual. Brasília: OIT, 2006. p. 22/25. 
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diz que a mãe de uma das meninas tinha ido lá em casa e disse... que 
eu estava traficando mulheres. ‘O que eu vou fazer agora? Eu sou 
traficante!’ 

 
Essa realidade não é tão estranha quando nos referimos ao tráfico interno no 

Brasil, temos isso em alguns relatos de Gilberto Dimenstein, que investigou as rotas do tráfico 

humano e a consequente prostituição e escravização de meninas na região norte do Brasil, 

cabendo nesse momento citar a seguinte experiência: 

• Cláudia Amaral20 – “Com seus treze anos, Cláudia tem uma paixão: dançar. 
Gosta também de conhecer novas pessoas. Na boate onde trabalha, ela tem 
dança e sempre gente nova para conhecer. Prefere ficar ali a trabalhar como 
babá em Santarém.” 

Entretanto, cumpre destacar que nem sempre o trabalho sexual é desenvolvido em tais 

condições. Muitas são as mulheres que são forçadas a viver em condições desumanas, 

incluindo o cárcere privado em locais sujos sem qualquer tipo de higiene. 

Na obra do jornalista supra citado e na realidade brasileira esses casos de 

voluntariedade no tráfico para exploração sexual comercial interno são minoria, prevalecendo 

os baseados no engano, onde as vítimas, geralmente mulheres, adolescentes ou crianças, 

são ludibriadas a entrar na realidade delituosa. Gilberto Dimenstein destacou os casos de: 

• Luciene Cavalcanti21 – “Recebeu uma oferta de trabalhar como faxineira e, 
como muitas das meninas aliciadas, acabou num cabaré, sem condições de 
sair”. 

• Ana Meire Lima da Silva22 – “a recepção foi um choque. Ana Meire caminhava 
para a boate Guarujá sem saber que estava condenada à prostituição 
forçada.” 

• Miriam dos Santos23 – “Não estava entendendo nada. Há três dias viajava pelo 
rio em busca de um emprego prometido pela irmã. Mas no porto foi recebida 
por um dono de boate chamado Bucho de Bode. Enquanto percorria pela 
primeira vez a passarela de madeira que separa o porto da boate, um homem 
parou-a, pegou-a pelo braço e disse: ‘quero ver se você é boa de cama’”. 

• Vanessa24 – “fui enganada, disseram que agente ia pra Itaiuba trabalhar num 
restaurante”. 

Por outro lado, note-se que a punibilidade de referida conduta é por demasiado 

complexa, pois pode acarretar em polêmica a punição da família da vítima, pois há casos em 

que as próprias famílias vendem suas meninas aos traficantes e elas ficam relegadas a uma 

escravidão infame, sem perspectivas de abolição, pois se tornam devedoras de quantias 

                                                 
20 DIMENSTEIN, Gilberto. Meninas da Noite: a prostituição de meninas-escravas no Brasil. 5 ed. 
São Paulo: Ed. Ática, 1992. p. 57. 
21 DIMENSTEIN, Gilberto. Op. Cit., , 1992. p. 45. 
22 Idem., p.51. 
23 Idem. p. 55. 
24 Idem. p. 125. 
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absurdas referentes à viagem, à alimentação e, ainda, quando assoladas por enfermidades 

sexualmente transmissíveis ou não continuam trabalhando e com, ainda, mais dívidas pelos 

remédios.  

Enfim, a Organização Internacional do Trabalho25 aponta as seguintes causas para o 

tráfico de pessoas para fim de exploração sexual, que giram em torno de fatores 

circunstanciais que lhe favorece: globalização; pobreza; ausência de oportunidades de 

trabalho; discriminação de gênero; instabilidade política, econômica e civil em regiões de 

conflito; violência doméstica; emigração indocumentada; turismo sexual; corrupção de 

funcionários públicos e leis deficientes. 

Sobre a forma como o Estado Brasileiro vem combatendo esses crimes, trataremos a 

seguir, mas desde já ressaltamos que a maioria das experiências empíricas aqui trazidas 

referem-se ao tráfico interno de pessoa para fins de exploração sexual (art. 231-A, do Código 

Penal), mas há, ainda, a modalidade de mais difícil repressão, qual seja, aquela voltada ao 

tráfico internacional de pessoa para o mesmo fim (art. 231, do Código Penal). 

 
4.1. CONSIDERAÇÕES ACERCA DA ATUAL SISTEMÁTICA DE COMBATE AO TRÁFICO 
DE PESSOAS NO BRASIL  
 
 É inegável que a prática do tráfico de pessoas para qualquer uma de suas modalidades 

tem vitimado muitos brasileiros, alterando não só a estrutura familiar dos lares pátrios, mas 

também a economia do país como um todo, pois que tal prática afeta a credibilidade 

internacional do Brasil frente aos organismos de proteção dos Direitos Humanos. 

 Na tentativa de, pelo menos, estacionar referido fenômeno o Estado brasileiro tomou 

as seguintes iniciativas: 

• DECRETO Nº 5.948, DE 26.10.06 (DOU 27.10.06)  -  Aprova a Política 

Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e institui Grupo de Trabalho 

Interministerial com o objetivo de elaborar proposta do Plano Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – PNETP. 

• DECRETO Nº 6.347, DE 08.01.08 (DOU 09.01.08) - Aprova o Plano Nacional 

de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – PNETP e institui Grupo Assessor 

de Avaliação e Disseminação do referido Plano. 

• PORTARIA Nº 31, DE 20.08.09 (DOU 31.08.09 – REPUBL. DOU 11.09.09) - 

Estabelece diretrizes para o funcionamento dos Núcleos de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas e Postos Avançados. 

                                                 
25 Tráfico de Pessoas para fim de Exploração Sexual. Op. Cit. Págs. 15/17. 
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• PORTARIA Nº 41, DE 06.11.09 (DOU 09.11.09) - Dispõe sobre a articulação, 

estruturação, ampliação e consolidação, a partir dos serviços, programas e 

projetos existentes, uma rede nacional de referência e atendimento às vítimas 

de tráfico de pessoas. 

Além disso, alterou os dispositivos do Código Penal que tratavam sobre o tema (os 

mesmos já haviam recebido alterações pela Lei nº 11.106/2005). Assim, a lei 12.015/2009 

alterou os nomem juris dos tipos dos artigos 231 e 231-A de “tráfico Internacional de pessoas” 

para “tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual” e de “tráfico interno de 

pessoas” para “tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual”, respectivamente. 

Celso Delmanto26 alerta, ainda, para a modificação do caput, o cancelamento do antigo 

parágrafo único e a adição dos §§ 1º a 3º. 

Assim, pode-se afirmar que a atual legislação brasileira tipifica no Código Penal tanto o 

tráfico internacional de pessoa, como o nacional. Em ambos os delitos, o tipo objetivo é 

composto pela conduta de promover ou facilitar a movimentação de entrada ou saída do 

território nacional (art.231) ou a movimentação dentro deste (art. 231-A), com fins à 

exploração sexual. Têm em comum, ainda, a possibilidade livre de sujeitos ativos e passivos, 

e o tipo subjetivo do dolo. A consumação se dá com a entrada ou saída do território nacional 

(art. 231) e o deslocamento dentro do país (art. 231-A).  

Alexandre Jean Daoun e Laerte Marzagão Júnior27 apontam uma diferença entre os 

tipos contidos nos artigos 231 e 231-A, do Código Penal, qual seja no tocante à competência 

para investigação, propositura da ação e julgamento do feito. Conforme eles, no caso de 

tráfico internacional, a competência é federal (art. 109, da Constituição Federal), e no de 

tráfico interno, a competência é estadual. 

É fato que o Estado Brasileiro, com a mobilização dos três poderes tem tentado 

combater o tráfico de pessoas para a exploração sexual comercial. A reforma dos artigos que 

tratam de referido tema em nosso Código Penal é o melhor exemplo de tal preocupação. No 

entanto, não há como negar que muito ainda existe por fazer, inclusive no que se refere aos 

referidos tipos penais que apresentam falhas legislativas, pois que não estão em consonância 

com o conceito estabelecido no Protocolo de Palermo, do qual o Brasil é signatário.  

                                                 
26 DELMANTO, Celso (Et Al). Código Penal Comentado: acompanhado de comentários, 
jurisprudência, súmulas em matéria penal e legislação complementar. São Paulo: Saraiva, 2010. 
p. 720 e 722. 
27 DAOUN, Alexandre Jean/MARZAGÃO JÚNIOR, Laerte I. Tráfico de Pessoa para Fim de 
Exploração Sexual: comentários pontuais e análise da nova redação do art. 231 do código penal.  
Op. Cit.. p. 36. 
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Desta feita, podemos afirmar que a exemplo do que lembra Stela Prado e Fernando 

Capez28: “Ações estatais implementadas conjuntamente com a coletividade, movimentos 

sociais, ONG’s etc. são a chave para o novo desafio com que se depara a sociedade 

moderna”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante do todo exposto é possível considerar que o tráfico de seres humanos não pode 

ser compreendido como escravidão e, esta, tão pouco pode ser confundida com o comercio 

de pessoas. No entanto, é inegável que o tráfico humano consiste, fundamentalmente, em 

uma etapa preliminar da escravidão, pertencendo, os dois fenômenos, ao mesmo processo 

de degradação da dignidade humana. 

 Os textos internacionais também distinguem a escravidão do tráfico de escravos. Se 

não, veja-se o que aduz a Convenção sobre a escravatura, assinada em Genebra em 25 de 

setembro de 1926 – emendada pelo Protocolo aprovado na Sede das Nações Unidas em 

Nova York em 07 de dezembro de 1953, e assim modificada entrou em vigor em 07 de julho 

de 195529.  

Essa Convenção aduz em seu art. 1º. (1.1) que por escravidão se deve compreender 

“o estado ou condição de um indivíduo sobre o qual se exercem, total ou parcialmente, os 

atributos do direito de propriedade”, já no que se refere ao tráfico de escravos afirma em seu 

artigo 1º (1.2) que esse “compreende todo ato de captura, aquisição ou sessão de um 

indivíduo com o propósito de escravizá-lo; todo ato de aquisição de um escravo com o 

propósito de vendê-lo ou trocá-lo; todo ato de cessão, por meio de venda ou troca, de um 

escravo adquirido para ser vendido ou trocado; assim como em geral todo ato de comércio ou 

de transportes de escravos”. 

 Essa mesma distinção entre escravidão e tráfico de seres humanos é apresentada no 

art. 4º. Da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 onde se lê: “Ninguém será 

mantido em escravidão ou servidão, a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em 

todas as suas formas”. 

 Não existem dúvidas que o tráfico humano consiste no ato de comerciar pessoas para 

a escravidão que, por sua vez, se fundamenta no estado do indivíduo ao qual se aplica o 

                                                 
28 PRADO, Stela/CAPEZ, Fernando.  Da Importância da Ação Preventiva do Estado e da Sociedade 
no Combate ao Tráfico de Pessoas. Op. Cit. p. 32. 
29 Convención sobre la esclavitud, firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926. Entrada en vigor: 
9 de marzo de 1927, de conformidad con el artículo 12. Página 
electrónica:http://64.233.183.104/search?q=cache: 
LMHPzl03X0sJ:www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/f2sc_sp.htm+ginebra,+suiza+en+25+de+septie
mbre+de+1926&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=2 (Acceso: 30 de jul. de 2007). 
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direito de propriedade de outra pessoa. O tráfico de pessoas, pressupõe a escravidão, posto 

que para a pessoa ser comerciada, faz-se necessário que ela já seja objeto de domínio 

daquele que lhe capturou, adquiriu e/ou cedeu. Com efeito, é possível perceber não só na 

escravidão, como também, no tráfico humano a supressão da liberdade e ainda, da dignidade 

do ser humano no que pressupõe o exercício do domínio.   

 No entanto, importante ter em mente, que essa dignidade quando lesada em razão do 

tráfico humano recebe um plus, pois que esta, a dignidade, consiste no “valor que obriga a 

excluir os seres humanos das relações econômicas que tem por objeto as coisas (compra e 

venda, aluguel, empréstimos, etc)30”.  

 Essa relação entre domínio e comercio se apresenta no estabelecimento econômico 

entre a velha e a nova escravidão, já que naquela o domínio do outro estava vinculado a um 

determinado modo de produção, enquanto na nova escravidão o domínio se fundamenta na 

realidade econômica da exploração de determinadas regiões sobre outras31. 

 Kevin Bales lembra que na escravidão atual não existe uma relação de propriedade 

de caráter legal. Circunstância que, por sua vez, proporciona uma grande vantagem ao 

dominador de tal relação, pois que sem o controle legal, este poderá exercer sobre “sua 

propriedade” todo e qualquer controle necessário para sua exploração econômica sem 

qualquer responsabilidade por sua posse32.  

 Porém, é fato que, a exemplo do passado, muitos são os prejuízos advindos do tráfico 

humano na atualidade. Se não, veja-se os aspectos elencados pela Organização 

Internacional do Trabalho33: expansão e diversificação do crime organizado; corrupção do 

setor público; corrupção do sistema político; desestabilização demográfica; desestabilização 

dos mercados de trabalhos ilegais e desestabilização econômica. 

No tocante à desestabilização econômica, item já denunciado por Joaquim 

Nabuco no tráfico de africanos, vale citar Damásio de Jesus34:  

O tráfico de escravas, para fins lascivos, é muito disseminado, 
sobretudo em nossos dias, facilitado pelas formas cada vez mais 
aperfeiçoadas de comunicação e de transporte. É algo extremamente 
lucrativo, pois trabalha com “mercadoria” altamente valorizada e não 
existem “custos de produção industrial”, nem mesmo muitos “gastos 
operacionais”. O tráfico internacional de mulheres, hoje, compete, em 
lucratividade, com o de armas e drogas. 

                                                 
30 ARÁN, Mercedes Garcia. Trata de Personas y Explotación Sexual. Comares. Granada, 2006, p. 
10. 
31 Ídem. p. 10. 
32 BALES, Kevin. I nuovi schiavi. La merce umana nell’economia globale. Feltinelli. Milano, 2006, 
p. 11. 
33 Tráfico de Pessoas para fim de Exploração Sexual. Op. Cit. p. 21/22. 
34 JESUS, Damásio  de. Tráfico de pessoas: origens históricas. Op. Cit. p. 29. 
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Esse é um dos poucos pontos divergente do tráfico de africanos, pois o risco do negócio 

àquela época era alto, já que era maior o índice de mortalidade dos escravos durante o trajeto. 

Comparando a situação do tráfico de pessoas do século XIX e do século atual, Marco Antonio 

Marques da Silva35 afirma que: “No passado, os escravos eram capturados por grupos e 

vendidos como mercadorias. Hoje, a pobreza que torna populações socialmente vulneráveis 

garante oferta de mão de obra para o tráfico, sustentado pela demanda de força de trabalho”. 

Cabe ainda registrar que o Brasil mudou de lado, passou a ser fornecedor de escravos e ter 

seu povo roubado do território com fins exploratórios, mas não mais pela raça e sim, 

principalmente, pelo sexo. 

Apesar de toda a luta moral de Joaquim Nabuco e seus contemporâneos contra o tráfico 

de seres humanos e a escravidão, tais praticas, somente, alcançaram sua abolição quando 

fora percebido o prejuízo econômico gerado pela mesma. Hoje, os argumentos morais que se 

fundamentam na exaltação da dignidade humana, continuam sem muita visibilidade. Se não, 

veja-se que – como aduz o Ministério da Justiça36 -, “É preciso que a comunidade internacional 

esteja comprometida com a melhoria das condições socioeconômicas dos grupos sociais mais 

vulneráveis, uma vez que, não pode haver enfrentamento ao tráfico de pessoas, sem 

desenvolvimento social”. 

Só assim, com um engajamento conjuntural do Estado através de seus três poderes, da 

sociedade civil e, também, das organizações internacionais, se poderá honrar a luta de 

Joaquim Nabuco, que dedicou toda a vida pela valorização da pessoa humana, com o fim do 

tráfico e da escravidão do homem por outro homem.  

Desse modo, a herança deixada por Joaquim Nabuco, e que deve ser seguida na 

atualidade, é o entendimento de que o tráfico de seres humanos é conditio sine qua non da 

escravidão e a luta pela extinção daquela acarreta, consequentemente, no extermínio dessa. 

Sem esquecer, claro, que o Estado deve atuar em paralelo no que se refere à assistência dos 

recém-libertos, evitando, assim, que a escravidão se perpetue como evento cíclico na História 

da Humanidade. 
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NOVOS PARADIGMAS FISCAIS A PARTIR DA TEORIA FLAT TAX 
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1. INTRODUÇÃO 

A compreensão de um sistema tributário baseado na flat tax passa pelo estudo 

integrado da fiscalidade, mas também das finanças públicas e da economia política. Na 

verdade, a maioria dos estudos e comentários à temática têm procedido como se cada uma 

destas áreas fosse estanque, não abordando a questão de forma a integrar todas as suas 

vertentes1.  

O Estado moderno apresenta-se, sob o ponto de vista do financiamento, como um 

verdadeiro Estado fiscal2, mas igualmente como um Estado social, no qual estas duas 

realidades se confundem e são inseparáveis, não existindo o segundo sem o primeiro. Aliás, 

a própria existência de Estado depende da existência de um Estado fiscal3. Assim, perante 

um Estado moldado desta forma, os impostos constituem um preço pela sociedade que 

temos, estando na confluência dos interesses do Estado e dos cidadãos.  

Se fosse possível atingir um ponto ótimo estaríamos confrontados com um sistema 

fiscal ideal, no qual existiria um bom imposto4. A consideração do que seja um sistema fiscal 

ideal5 tem caído no erro de se deixar influenciar por fatores ideológicos e políticos, o que retira 

objetividade aos estudos e torna os sistemas fiscais inseguros e voláteis à troca dos partidos 

da governação. Ainda que um tal sistema seja utópico, Stiglitz6 anota como desejáveis 

                                                 
1 Neste sentido v. (Franco, 2004), p. 167, refere que “ao falar-se em estrutura fiscal, tem-se em vista, 

desde logo, o estudo relacionado e integrado do sistema fiscal com a estrutura económico-social”. 

2 Vide (Nabais, 1998). 

3 Segundo Ricardo Catarino sem imposto não haverá Estado, que constitui o elemento essencial para 

o prosseguimento das suas políticas (Catarino & (coord.), 2012). 

4 A primeira teorização com rigor sobre este conceito foi elaborada por Adam Smith – vide (Ferreira, 

2005), p. 191 e (Franco, 2004), p. 168. 

5 Em (Ferreira, 2005), p. 191, chama-se a atenção para o facto das noções de sistema fiscal real e de 

sistema fiscal ideal serem distintas. 

6 Vide (J. E. Stiglitz, 2000), p. 456, também citado por (Ferreira, 2005), nota de rodapé 406, p. 192. 
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algumas características para os sistemas fiscais: “a eficiência, envolvendo a necessidade de 

não introduzir distorções e, se possível, contribuir para a eficiência da economia, a 

simplicidade administrativa, a flexibilidade, permitindo a adequação a diferentes 

circunstâncias, a responsabilização política, envolvendo a transparência e a justiça com o 

tratamento igual daqueles que estão em situações iguais e exigindo mais aos que podem 

pagar mais”. 

Os sistemas fiscais convivem sempre com o insanável e complexo problema da 

escolha, compatibilidade e preferência entre eficiência e equidade7 ou, nas palavras de 

Musgrave8 entre a afetação, a estabilidade e a distribuição. Nesta equação o legislador 

português optou pela equidade em detrimento da eficiência do sistema fiscal, através de um 

sistema de taxas marginais de imposto crescentes, assente numa ideia de igualdade fiscal e 

justa redistribuição dos encargos.  

 

2. O contexto atual, a globalização e a mudança de paradigma 

Com o fenómeno da globalização, surgiram novos desafios, os quais (já) deveriam ter 

obrigado à mutação do sistema fiscal. Este fenómeno, do ponto de vista fiscal, trouxe a 

concorrência, não só entre os agentes económicos, mas também entre os vários sistemas 

fiscais, através da redução da carga fiscal. Além disso, a concorrência fiscal promoveu o 

crescimento da evasão fiscal e do planeamento fiscal abusivo, através da proliferação de 

países, zonas e regiões de baixa ou nula tributação. A resposta a estes problemas passou 

por um excessivo e incompreensível conjunto de normas anti abusivas, que tornou os 

sistemas fiscais bastante complexos, excessivamente onerosos e de difícil compreensão para 

os contribuintes.  

No caso português podemos notar algumas particularidades, como a tendência de 

crescimento da carga fiscal ao contrário das opções que ocorreram no mesmo espaço 

temporal em outros países, e por uma reforma fiscal9, no final dos anos oitenta, em contra 

ciclo ao que acontecia na Europa. 

                                                 
7 Vide autores como Musgrave, Adam Smith, Stuart Mill, David Hume e Keynes, sobre o debate da 

justificação e dimensão da intervenção do Estado. 

8 Vide (Musgrave & Musgrave, 1989). 

 
9 Durante os trabalhos preparatórios da tributação foi aventada a possibilidade do rendimento pessoal 

ser tributado com base num sistema de flat tax, porém tal sistema nunca foi aprovado no âmbito dessa 

reforma, sendo que um dos principais obstáculos terá estado na rigidez da despesa pública, em virtude 

das enormes responsabilidades assumidas pelo Estado, por via do designado Estado Social. 



Rui Miguel Zeferino Ferreira 

 

669 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

O sistema fiscal português é pesado, com significativa dependência da tributação 

indireta, que tributa operações efetuadas no exterior e que se apresenta como um sistema 

fiscal redistributivo. O desenvolvimento crescente do Estado Social tem promovido e 

aumentado a pressão fiscal, colocando em causa a manutenção da ideia de solidariedade 

social, que tem estado na base da criação e justificação dos impostos como um preço a pagar 

por uma sociedade organizada, mas que está atingir o ponto de saturação. Acrescente-se que 

hoje os contribuintes exigem um sistema fiscal mais simples, acessível, menos oneroso, 

compreensível e incentivador da atividade económica. Além disso, o atual sistema é bastante 

ilusório e, apesar da lei constitucional continuar a afirmar a progressividade, a verdade é que 

cada vez mais tipos de rendimento estão sujeitos a uma tributação segundo uma taxa 

marginal constante, deixando as taxas marginais crescentes essencialmente para os 

rendimentos do trabalho dependente. 

É neste contexto que surge a flat tax, como um novo paradigma para os sistemas 

fiscais, encerrando um conjunto alargado de vantagens e cumprindo os elementos apontados 

para um sistema fiscal ideal. A ideia central que tem presidido às reformas dos sistemas fiscais 

um pouco por toda a Europa é a da simplificação, baseada neste fenómeno da flat tax 

revolution10. Esta doutrina, que foi desenvolvida nos Estados Unidos da América, vem sendo 

adotada de forma não uniforme nos estados da Europa Central e de Leste e discutida um 

pouco por todo o continente europeu. A sua aplicação nesses países tem obtido êxito e, 

apesar da existência de diferenças na aplicação nos vários países, assenta numa taxa 

marginal de imposto constante, simples e reduzida, mas, ainda assim, sem ser a pura flat tax 

teorizada pelos professores Robert Hall e Alvim Rabushka11. 

Em Portugal, alguns autores, como José Casalta Nabais12, já se questionaram se tal 

sistema poderia ser implementado, mas a abordagem tem-se limitado a considerar que o país 

não tem condições económicas e financeiras para entrar nesse movimento de reforma, por, 

segundo este autor, acarretar a falência do Estado ou pelo menos do Estado Social. Outro 

argumento de recusa tem sido a exigência Constitucional de tributação progressiva do 

rendimento pessoal, mas como salienta José Neves Cruz “apesar de a taxa marginal ser 

constante, este imposto [imposto linear (flat tax)] é progressivo, pois as taxas médias de 

imposto são crescentes”13. Efetivamente existe uma parte de imposto negativo e um 

rendimento mínimo, o que proporciona que a taxa média cresça sempre com o nível de 

rendimento. Assim, tais argumentos não podem proceder, porque, por um lado, a reforma 

                                                 
10 Vide (Forbes, 2005). 

11 Vide (R. Hall & Rabushka, 1995). 

12 Vide (Nabais, 2010b). 

13Vide (J. N. Cruz, 2008), p. 157. 
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seria financeiramente neutra, sem acréscimo de encargos financeiros e, por outro, a flat tax 

é, em si mesma, progressiva. 

Na realidade, alguns estudos14-15 sustentam que a implementação da flat tax acarreta 

alguns problemas na redistribuição, na equidade e na redução de receitas nos países da 

Europa Ocidental. Porém, o estudo referenciado afirma que a “flat tax implementation seems 

more favorable in the Southern European countries (Portugal, Greece and Spain)”. Em face 

dos efeitos positivos sobre a eficiência e o crescimento económico destes países, entende-se 

que um determinado nível de desigualdade ao nível da equidade e da redistribuição poderá 

ser aceitável. Ainda neste ponto, o citado estudo conclui que “for some Mediterranean 

countries a flat tax can increase both equity and efficiency”. 

 

 

 

 

3. A supply – side economics e a flat tax 

 

3.1.  A supply – side economics 

 A solução passa pela compatibilização dos resultados analíticos da curva de Laffer16 

com a vitalidade própria das leis que regulam a economia, conforme defendem as teorias da 

                                                 
14 Vide (Paulus & Peichl, 2009 ), p. 31, acessível em 

http://www.ecineq.org/ecineq_ba/papers/Peichl2.pdf. 

15 Vide também (Paulus, Cok, Figari, & [et], 2009), acessível em 

https://www.iser.essex.ac.uk/publications/working-papers/euromod/em8-09.pdf; sobre Espanha 

(Cabré); sobre a Servia (Randjelovic & Zarkovic-Rakic, 2010), acessível em 

http://siteresources.worldbank.org/INTECAREGTOPPOVRED/Resources/SasaRANDJELOVIC.pdf; 

sobre a Alemanha (Peichl, 2006), acessível em http://www.cef-

see.org/upload/czrf/mo_files/lang_slo/1204617605H8jT1.pdf; 

16 A curva de Laffer foi desenvolvida por Arthur Laffer, é uma representação hipotética da relação entre 

as receitas provenientes da tributação e todas as taxas possíveis de tributação. Esta curva é utilizada 

para ilustrar o conceito de elasticidade das diferentes taxas de imposto, que se modifica em razão da 

alteração da taxa. O autor preconiza que o resultado potencial da curva é que o aumento da taxa de 

imposto a partir de certo nível de carga fiscal será contraproducente com o aumento da receita fiscal, 

tendo o efeito contrário e indesejável de redução da receita fiscal, apesar deste resultado ser uma 

estimativa e controverso nos mais variados países. 

http://www.ecineq.org/ecineq_ba/papers/Peichl2.pdf
https://www.iser.essex.ac.uk/publications/working-papers/euromod/em8-09.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTECAREGTOPPOVRED/Resources/SasaRANDJELOVIC.pdf
http://www.cef-see.org/upload/czrf/mo_files/lang_slo/1204617605H8jT1.pdf
http://www.cef-see.org/upload/czrf/mo_files/lang_slo/1204617605H8jT1.pdf
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supply – side economics17. Estas teorias sustentam a existência de taxas marginais mais 

reduzidas e uma maior simplicidade do sistema fiscal, através da implementação de uma flat 

tax. Estas teorias vêm, por um lado, confirmar que se subestimou o grau de elasticidade dos 

fatores da oferta e, por outro, contestar as políticas de inspiração keynesiana, que, partindo 

de uma definição de pleno emprego e procura agregada, justificaram a intervenção do Estado, 

mas que apenas têm vindo a sustentar artificialmente a atividade económica e o mercado de 

emprego, o que mais tarde ou mais cedo teria de terminar em descontrolo inflacionista e 

orçamental. 

 Efetivamente, a redução de impostos tem sido negligenciada como instrumento de 

regulação e de relançamento económico, em favor do efeito multiplicador das despesas 

públicas, cujos efeitos têm sido sobrevalorizados. Ora, mesmo pagando mais impostos, uma 

incidência segundo uma taxa marginal constante sobre todos os rendimentos auferidos por 

um contribuinte, sem réplicas de dupla ou tripla tributação, consoante as aplicações a que os 

destina, será indubitavelmente mais justa18.  

A flat tax, que retira do rendimento de qualquer contribuinte uma mesma percentagem, 

apresenta-se como uma solução mais justa. Com efeito, não se deve esquecer o resultado 

desincentivador que as atuais taxas marginais crescentes, por excessivas, provocam na 

atuação dos agentes económicos. As elevadas taxas marginais crescentes fazem decrescer 

a vontade de trabalhar mais do que o mínimo necessário, com efeitos na estagnação da 

produção e da produtividade. Na realidade, se a pressão fiscal aumenta, os agentes 

económicos reduzirão a oferta dos serviços produtivos de que são detentores, mas se a 

pressão fiscal diminuir ocorre o fenómeno inverso com o aumento da oferta. 

 Os resultados económicos eficientes não se conseguem com políticas que atuam 

sobre a procura, através dos instrumentos orçamentais e monetários clássicos, que não 

promovem a produção nem os investimentos. Assim, sem incentivos ao investimento a 

formação de capital tenderá a estagnar. Além disso, as taxas elevadas de imposto 

desincentivam o trabalho, com a consequente diminuição do esforço, da produtividade e da 

quantidade da oferta. 

                                                 
17 As denominadas teorias da supply – side economics, representa a escola macroeconómica da 

economia da oferta, cujo pensamento defende que o crescimento económico será mais eficaz através 

da redução das barreiras à produção ou oferta de bens. Este pensamento defende a redução dos 

impostos sobre os rendimentos de trabalho e de capital, com maior simplicidade e flexibilidade. De 

acordo com a economia da oferta, os consumidores irão beneficiar de uma maior oferta de bens e 

serviços a preços mais baixos. 

18 Vide (Araújo, 2004); (Friedman); (Mises, 1981). 
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 Inversamente, aumentando a oferta agregada, através do aumento da curva das 

possibilidades de produção, consegue-se o crescimento da utilização dos fatores produtivos 

e do produto, com a redução da inflação. Portanto, durante mais de 30 anos vigorou a errada 

conceção de que o aumento da despesa pública poderia conduzir ao crescimento da procura 

e do produto de forma mais acentuada. No final deste período de tempo dever-se-á, pelo 

contrário, concluir que existe uma ligação muito próxima entre a inflação e a elevação do nível 

das despesas decorrentes da acumulação contínua de défices orçamentais. Este fenómeno 

provocou consequências negativas sobre o sistema fiscal, por via do agravamento fiscal sobre 

os fatores da oferta19.  

A perda de dinamismo e o recuo no crescimento é uma consequência direta do Estado 

intervencionista de inspiração keynesiana20-21, com grandes programas sociais, que levam à 

penalização do trabalho e da poupança, pelo agravamento fiscal, encorajando a fraude, a 

economia paralela, o planeamento fiscal abusivo, o recurso a países e regiões da baixa ou 

nula tributação e multiplicando as regulamentações e as restrições legislativas. 

 A inversão do atual estado fiscal pressupõe romper com a ideologia das últimas 

décadas, limitando a participação excessiva do Estado na economia e promovendo a redução 

simultânea da despesa pública e dos impostos. As razões decorrem do facto do próprio défice 

orçamental ser uma consequência da pressão fiscal que penaliza a oferta. Além disso, os 

impostos não podem estimular eficazmente a oferta de trabalho, a poupança e o investimento 

se não forem acompanhados pela redução progressiva das despesas públicas. Finalmente, a 

simples redução da despesa pública é insuficiente se não for reformulado o sistema fiscal, 

pois só assim os ganhos que resultarão da libertação de recursos públicos para o sector 

privado serão efetivos.  

 

                                                 
19 O pensamento expresso é sustentado quer pela Escola de Chicago, com base no pensamento de 

Milton Friedman e George J. Stigler, como pela Escola Neoclássica, que baseia a sua fundamentação 

no pensamento de Adam Smith. Ambas as escolas rejeitam os fundamentos do pensamento 

keynesiano, sustentando as teorias da supply-side economics – Vide (Friedman & Friedman, 2012). 

Em sentido contrário pronuncia-se, por exemplo, Joseph Stiglitz. 

20 A partir de 2008 surgiu um novo estimulo em redor do pensamento de keynesiano, no qual os 

decisores políticos começaram a anunciar pacotes de estímulos à economia, a fim de afastar a 

possibilidade de uma depressão global, cujo consenso durou pouco em face das teorias que defendem 

a redução dos impostos como impulso ao desenvolvimento económico. 

21 Vide entre outros (Friedman); (Friedman & Friedman, 2012); (Mises, 1981). 
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3.2.  A flat tax22, um novo contrato fiscal 

Durante a reforma fiscal23 do final dos anos 80, foi, em sede de trabalhos preparatórios, 

analisada a possibilidade de implementar a flat tax, mas numa época onde ainda poucos 

países tinham avançado para esta reforma, com exceção da Ilha de Jersey (1940), Hong-

Kong (1947) e Ilha de Guernsey (1960), não foi consagrada em Portugal. Porém, a partir do 

início dos anos 90, vários países da Europa de Leste e Central24, como a Estónia (1994), 

Lituânia (1994), Letónia (1995), Rússia (2001)25, Sérvia26, Ucrânia, Eslováquia27 (todos em 

2003) e Roménia28 (2005) procederam a reformas nos seus sistemas fiscais, através da 

implementação de uma taxa de imposto simples, única e linear. A flat tax foi uma proposta 

que ganhou notoriedade a partir dos trabalhos académicos desenvolvidos por Alvin 

Rabushka29 e Robert Hall, apesar de, anteriormente, já Friedrich Hayek30 ter escrito sobre 

uma flat rate. 

A flat tax31 consiste num sistema fiscal simplificado com uma taxa de imposto linear, 

aplicado numa base tributável alargada, sem abatimentos, deduções, regimes especiais e 

exceções (a não ser a isenção resultante da aplicação do imposto negativo), através de uma 

                                                 
22 Vide sobre a temática, entre outros, (Gwartney & Long, 1985), p. 407-430; (Lee, 1985), p. 433-436; 

(Minarik, 1985), p. 437-447; (Stroup, 1985), p. 449-453; (R. E. Hall & Rabushka, 1985), p. 465-476; (R. 

Hall & Rabushka, 1995); (Cook, 1985), p. 477-480; (Canterbery, Cook, & Schmitt, 1985), p. 521-536; 

(Egger, 1985), p. 537-542; (Browning & Browning, 1985), p. 629-649; (Peterson, 1985), p. 651-656. 

23 Nesta altura entendeu-se que a proposta era muito inovadora face aos objetivos pretendidos, apesar 

de já então se considerar que a flat tax respeitava o princípio da progressividade fiscal sem as 

desvantagens das taxas marginais crescentes. Não se pretendeu arriscar na solução a adotar nem nas 

consequências ao nível da receita fiscal. 

24 As taxas adotadas em cada um destes países variam entre 13% (Rússia) e os 33% (Lituânia). 

25 Vide sobre a implementação da flat tax na Rússia o relatório do Fundo Monetário Internacional 

(Ivanova, Keen, & Klemm, 2005). 

26 Vide sobre a implementação da flat tax na Sérvia (Randjelovic & Zarkovic-Rakic, 2010). 

27 Vide sobre a implementação da flat tax na Eslováquia o relatório da Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Económico e o relatório do Fundo Monetário Internacional (Brook & Leibfritz, 2005); 

(Moore, 2005). 

28 Vide sobre a implementação da flat tax na Roménia (Voinea & Mihaescu, 2009). 

29 Este autor publicou no Wall Street Journal em, 25 de Maio de 1981, um trabalho sob o título “The 

Attractions of a Flat-Rate System” que originou os estudos subsequentes. 

30 Este autor desenvolve em várias das suas obras ainda que de forma esparsa a questão da 

implementação de uma flat tax – vide (Hayek, 1960, 1990); (Hayek, 1993b); (Hayek, 1993a). 

31 Vide com maior pormenor e desenvolvimento o relatório do Fundo Monetário Internacional, de (Keen, 

Kim, & Varsano, 2006), sobre os princípios e as evidências da flat tax. 
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taxa marginal de imposto constante relativamente baixa32. Este sistema contrasta com os 

sistemas fiscais tradicionais, que operam na maioria dos países, nos quais existem diferentes 

taxas marginais de imposto para determinados níveis e tipos de rendimentos. No caso 

português, basta analisar o artigo 68.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares, o conjunto alargado de taxas liberatórias e as regras relativas ao 

englobamento de rendimentos. Todavia, existe hoje uma preocupação crescente em todos os 

países com sistemas fiscais tradicionais acerca do elevado nível da tributação, quer nas 

empresas como nas pessoas singulares, e das consequências desfavoráveis ao nível 

internacional pela concorrência fiscal. 

Este sistema fiscal de flat tax, para além de exigir que todos os contribuintes sejam 

tributados segundo uma taxa marginal de imposto constante, tem outras características33 que 

normalmente estão presentes na maioria das propostas de flat tax, nomeadamente, as baixas 

taxas marginais de imposto, a eliminação dos benefícios, isenções e deduções fiscais, com 

vista à aludida simplificação. Este objetivo implica o fim da maioria das deduções específicas 

existentes no sistema fiscal. Porém, nem todo o rendimento está sujeito a imposto, pois a flat 

tax prevê a existência de uma isenção até certos níveis de rendimentos, o que permite isentar 

os contribuintes com menores recursos. Desta forma, é pressuposto desta proposta o 

aumento do benefício pessoal para garantir que todos os contribuintes de baixos rendimentos 

não sejam prejudicados pela aplicação de uma taxa marginal constante, que em alguns casos 

será superior à taxa marginal atualmente aplicável. Assim, o imposto arrecadado aumenta de 

acordo com o crescimento dos rendimentos do contribuinte e não pelo crescimento da taxa 

marginal de imposto, que aumenta de acordo com escalões de rendimento. 

O novo contrato fiscal baseado na flat tax deve partir da consideração de que é 

preferível que o rendimento seja redistribuído sem custos desproporcionais para cada 

contribuinte, tendo por base o esforço de cada um, ou seja, aquilo que cada um produziu e o 

contributo de cada um teve para o produto. No âmbito deste novo contrato fiscal, o atual 

problema de credibilidade do sistema fiscal deve ser resolvido através da criação de 

contrapartidas para os contribuintes que pagam impostos, existindo uma responsabilidade 

moral e política de combater os desperdícios na despesa e libertar a economia da oferta das 

amarras fiscais que inibem a criação de riqueza. 

 Por isso, deve-se adotar a flat tax, abandonando a utilização de taxas marginais 

crescentes, que impendem sobre quem mais produz. Por seu lado, ainda que o Estado tenha 

uma função redistributiva que não se esgota nas transferências das receitas de imposto em 

                                                 
32 Vide (J. N. Cruz, 2008), p. 157. 

33 Vide (Teather, 2005). 
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benefício dos contribuintes sujeitos à “zona” de rendimento do imposto negativo, o mesmo 

deve ser remetido à sua função originária de financiamento dos custos dos bens públicos, 

aqueles cujo consumo não provoca o decréscimo de outros, para os quais não existem 

incentivos à sua oferta, e aqueles que comportam externalidades positivas. 

 Os defensores da flat tax sustentam que é a dinâmica da oferta e o crescimento do 

Produto Interno Bruto que devem contribuir para o crescimento da receita fiscal34, pois quanto 

mais crescer o Produto Interno Bruto, mais elevada será a matéria tributável e, 

consequentemente, a receita.  

 Os países que adotaram estes sistemas pretendem, sobretudo, beneficiarem da 

competitividade fiscal que está subjacente às reduzidas taxas, mas também por razões de 

equidade e de justiça fiscal, porquanto o sistema fiscal só será justo se for equitativo e simples, 

expurgado de todas as suas complexidades declarativas, e em que se favoreça um 

crescimento económico harmonioso35. O modelo da flat tax não necessita de taxas marginais 

crescentes para que seja, em si mesmo, um sistema realmente progressivo, uma vez que a 

progressividade é alcançada pela previsão de um abatimento pessoal e familiar aplicável de 

igual modo a todos os níveis de rendimento. Assim, a taxa efetiva de tributação será sempre 

menor que a taxa marginal que seja consagrada em tal sistema. 

 Podemos resumir as vantagens da flat tax à simplificação do sistema fiscal, quer 

quanto à sua gestão pelo Estado como à sua compreensão pelos contribuintes, aumentando 

o efeito de acatamento e de cumprimento por parte destes últimos, que compreendendo o 

funcionamento do sistema fiscal mais facilmente cumprirão com as suas obrigações 

tributárias. Sendo mais simples, a evasão e a fraude fiscal serão mais difíceis, por inexistência 

de uma compensação adequada ao risco de tal atividade, bem como será mais económica a 

sua gestão por parte do Estado. Do ponto de vista económico, constitui um incentivo à 

atividade económica, de captação de investimentos nacionais e estrangeiros e termina com 

as distorções económicas da dupla tributação da poupança e do investimento. Finalmente, 

quanto a uma questão ética, torna o sistema fiscal mais transparente. Deste modo, é 

verdadeiramente adequada a conclusão de João Ricardo Catarino quando afirma que “A taxa 

única não é pois inimiga da justiça fiscal. Nem da progressividade do imposto”36. 

                                                 
34 Neste sentido vai a teoria desenvolvida pelos professores Robert Hall e Alvin Rabushka – vide (R. 

Hall & Rabushka, 1995). 

35 Desta forma entende Fernando Araújo e João Ricardo Catarino – vide (Araújo, 2004), p. 925-931; 

(Catarino, 2008), p. 590-605. 

36 Vide (Catarino, 2008), p. 595. 
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 O sistema de flat tax pressupõe que as mais variadas opções económicas do 

contribuinte sejam tributadas exatamente da mesma forma, evitando-se o planeamento fiscal 

para encontrar formas de tributação mais favoráveis.  

A taxa de imposto será, em média, mais reduzida, o que pode encerrar uma perda de 

receita fiscal, mas que será compensada pela base tributável alargada e pela abolição dos 

benefícios, isenções e regimes especiais de tributação. Além disso, a perda de receita fiscal 

será menor devido à reduzida evasão fiscal, em face do desincentivo económico que o 

planeamento fiscal passa a constituir. Também, a redução da receita tributária não resulta em 

igual aumento das necessidades de financiamento do setor público37. Por exemplo, um maior 

incentivo ao trabalho com efeitos na empregabilidade irá reduzir as necessidades de 

pagamento de subsídios. Aliás, a redução da taxa de imposto irá, inversamente, fazer com 

que a economia cresça mais rapidamente, resultando mais riqueza para os contribuintes e, 

por esta via, maior nível de receitas fiscais38. 

A flat tax promove também a redução das despesas de cumprimento e de execução, 

ou seja, tem efeitos muito positivos sobre a economia e por esta via sobre a estabilidade 

económica e política. O que significa que o seu impacto será superior ao corte nas taxas de 

imposto39.  

As reformas realizadas, nos vários países que adotaram este sistema fiscal, 

mostraram que a redução das taxas de imposto sobre os contribuintes com maior capacidade 

financeira permitiu rapidamente obter uma receita destes contribuintes superior aquela que 

era anteriormente cobrada. Ou seja, os contribuintes mais ricos, segundo o sistema de 

tributação por taxas marginais crescentes, aumentaram com as reformas o montante total de 

imposto liquidado e pago40. Tem igualmente um efeito de atração de contribuintes ricos de 

outros países, a título individual ou como administradores de empresas, o que trará atividade 

                                                 
37 Vide (Teather, 2005). 

38 Andrei Grecu refere que “The 1980s: President Reagan reduced the top tax rate even more 

drastically, from 70 percent in 1980 to 28 percent by 1988. As a result, during the seven-year Reagan 

boom, economic growth averaged almost 4 percent per year. Total tax revenues also expanded 

impressively by 99.4 percent during the 1980s” -  vide (Grecu, 2004). 

39 Neste sentido observe-se com mais pormenor os estudos de Andrei Grecu, Liviu Voinea, Richard 

Teather e Stuart Adam sobre a aplicação da flat tax – vide (Grecu, 2004); (Teather, 2005); (Voinea & 

Mihaescu, 2009); e estudo do Institute for Fiscal Studies (Adam & Browne, 2006). 

40 Depois da reforma dos anos 80 nos Estados Unidos da América os contribuintes com maior 

capacidade financeira que pagavam 35,3% do total das receitas provenientes dos impostos passaram 

a pagar o equivalente da 38,9% (1984). 
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económica (gastos e negócios) para o país, bem como criará postos de trabalho, gerando-se 

novas receitas tributárias41. 

 A flat tax deve integrar de forma harmoniosa o regime de tributação das pessoas 

singulares e das pessoas coletivas, cuja finalidade passará pela integração de toda a 

tributação nas pessoas singulares, apesar da teoria construída pelos professores Robert Hall 

e Alvin Rabushka não ir neste sentido, onde existe um apuramento diferenciado de cada uma 

das matérias tributáveis. Este sistema deve tributar as empresas com a mesma taxa de 

imposto, permitindo remover o atual potencial de dupla tributação dos dividendos. Por esta 

via, seria eliminado um dos principais focos da evasão fiscal, que deriva do diferente 

tratamento fiscal, entre entidades coletivas e pessoas singulares, assegurando que 

determinado rendimento é objeto de tributação uma única vez e segundo uma taxa marginal 

constante de imposto42. 

Efetivamente, por detrás da flat tax está a tributação baseada no rendimento 

consumido43, cuja parte que seja considerada como investimento deve ser retirada da matéria 

tributável e incluída apenas quando gere um rendimento consumido. A ideia essencial é 

promover e incentivar o crescimento económico, estimular o trabalho, a formação de capital, 

por via da poupança e da atividade empresarial. 

 No ramo empresarial, este sistema defende a não tributação da atividade comercial, 

mas antes os rendimentos obtidos pelos empresários. Defendem os referidos autores 

americanos que os rendimentos obtidos pelas empresas devem ser aí tributados, não 

devendo ser objeto de tributação nas declarações dos seus beneficiários, quando haja 

distribuição. 

 A doutrina repetidamente aponta para o problema dos contribuintes ricos serem os 

que mais beneficiam com a flat tax, mas certamente não será assim. Até porque, algumas das 

reduções são direcionadas para os titulares de rendimentos mais baixos. Efetivamente, todos 

ganham com o benefício pessoal, o que equivalerá dizer que muitos ficarão isentos de 

impostos44. Assim, os contribuintes de baixos rendimentos serão proporcionalmente mais 

beneficiados que os contribuintes mais ricos. Também, o que mais ajuda estes contribuintes 

é uma economia a crescer, que permite obter um trabalho melhor remunerado. A flat tax 

permitirá excluir os contribuintes mais pobres do pagamento de impostos sobre o rendimento 

pessoal, removendo qualquer desincentivo fiscal à procura de emprego, bem como as 

                                                 
41 Vide (Teather, 2005). 

42 Vide (Catarino, 2008); (Teixeira, 2010) e (J. N. Cruz, 2008) sobre os fundamentos a favor e contra a 

integração dos regimes fiscais de pessoas singulares e coletivas num só. 

43 Vide neste sentido (Catarino, 2008), p. 595-596. 

44 Vide (Teather, 2005); (Grecu, 2004). 
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barreiras à procura de emprego, sem os custos e as distorções dos atuais benefícios e 

isenções fiscais.  

 A redução da taxa marginal de imposto irá fazer com que estes contribuintes mais ricos 

acabem por pagar mais impostos, em consequência da redução da evasão fiscal. Este 

incentivo permitirá a criação de novos postos de trabalho, evitando-se o sistema atual de 

desincentivos à criação de novas empresas e à expansão das existentes, bem como ao 

esforço e à assunção de riscos. 

 A flat tax, ao contrário do sistema fiscal vigente, tem em conta a economia mundial e 

a concorrência fiscal entre os Estados, que permitirá melhorar a competitividade internacional 

e atrair investimentos estrangeiros, como foi feito com sucesso na Irlanda45 e em muitos 

países da Europa Central. Em suma, não se pretende tornar os ricos mais ricos em desfavor 

dos mais pobres. Aliás, são exatamente as taxas marginais reduzidas de imposto que 

estimulam o investimento, que tornam os negócios mais produtivos, que criam empregos e 

que retiram os cidadãos do estado de pobreza.  

 Como acima referido este novo contrato fiscal pressupõe a existência de uma 

ponderação sobre a intervenção do Estado na economia e do consequente emagrecimento 

das suas funções. Ademais, continuará a ser necessário discutir com profundidade se a 

igualdade entre os cidadãos deve ser um objetivo a alcançar a todo custo e se existe 

fundamento para atingir essa igualdade através dos impostos46. 

 

4. Conclusão 

 No mesmo sentido de Georges Bragues, conclui-se que, nos últimos 30 anos, “na 

tentativa de avançar o projeto social-democrata ou, como é chamado em Portugal, o Estado 

Social, o foco tem sido o de construir um aparato estatal que assegure os direitos positivos47”, 

onde se cometeu “o erro de enfatizar a intervenção como forma de trazer a prosperidade48”.  

Torna-se essencial reduzir e reformar o sistema fiscal, onde a solução preconizada 

passa pela implementação de uma flat tax, combinada como as teorias da supply-side 

economics, de modo a obter um conjunto de efeitos positivos sobre o crescimento económico: 

o aumento das taxas de rendibilidade, através da redução das taxas de imposto, incentivando 

a poupança e o investimento, pela redução das taxas de juro; a redução das taxas de imposto 

                                                 
45 A Irlanda passou de uma economia agrícola pobre para um país rico e tecnologicamente avançado 

devido à política de taxas de imposto reduzidas, pelo qual mereceu a designação de Tigre-Celta. 

46 Vide (Catarino, 2008), p. 605. 

47 Vide (Bragues, 2012), p. 11. 

48 Vide (Bragues, 2012), p. 14. 
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sobre o rendimento efetivo das empresas, que promove o investimento através da maior 

rendibilidade do capital investido; o aumento da poupança, que conduz a uma maior liquidez 

e uma menor procura de crédito; o aumento do rácio investimento vs. Produto Nacional Bruto; 

o aumento da oferta de trabalho, do stock de capital e da produtividade, originando o 

crescimento da capacidade produtiva da economia e a sua competitividade internacional; a 

redução da pressão inflacionista; o aumento da procura interna e externa dos bens e serviços 

produzidos; a atração de capitais estrangeiros; e o aumento do rendimento real disponível. 

 Esta teoria deve ter subjacente uma flat tax que apresente as seguintes características: 

uma taxa linear de imposto que preferencialmente não exceda os 20%, aplicável a todos os 

rendimentos, acima de um determinado nível de rendimento (abaixo desse nível não existirá 

tributação); uma reduzida carga fiscal sobre o rendimento das pessoas singulares e coletivas, 

no qual a taxa deverá ser idêntica; a eliminação das deduções, isenções, abatimentos, 

exceções e regimes especiais e criação de uma única isenção aplicável ao agregado familiar; 

a não tributação dos juros, dividendos e lucros recebidos pelas pessoas singulares; a sujeição 

da matéria tributável a imposto uma única vez; a neutralidade das receitas fiscais de modo a 

existir neutralidade económica e diminuição da evasão fiscal; a melhor repartição da carga 

tributária, através do aumento efetivo da tributação sobre os contribuintes com maior 

capacidade financeira, conseguida através do fim dos regimes de incentivo, benefícios e 

abatimentos; uma taxa moderada, maior eficiência, justiça, equidade e simplicidade, com 

redução de custos administrativos de gestão do imposto e de acatamento por parte do 

contribuinte. 

 A introdução da flat tax significará de algum modo abandonar a ideia de igualdade 

horizontal, mas permite reduzir os custos administrativos e de acatamento; alargar a base 

tributária, em virtude de serem reduzidas as formas de restringir ou eliminar a incidência de 

imposto; recorrer a formas mais expeditas de cobrança do imposto, através da retenção na 

fonte, aliviando os deveres de colaboração do contribuinte. O que se propõe com a flat tax 

responde em simultâneo à exigência de eficiência e de justiça, pelo que na ausência de um 

sistema fiscal ótimo a flat tax apresenta-se como um boa solução para a necessária reforma 

fiscal, sendo uma solução ótima num mundo imperfeito. 
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CAPÍTULO XLIX 

 
 

ANÁLISE DA MACROCRIMINALIDADE AMBIENTAL MASSIVA E A CRIAÇÃO DE 
PARADIGMAS CRIMINOLÓGICOS A PARTIR DAS IDEIAS DE EUGENIO RAÚL 

ZAFFARONI 
 

Jardel de Freitas Soares1   

 

1- INTRODUÇÃO 

 

O capitalismo passou a ser dominante no mundo ocidental a partir do século XVI, mas 

a sua origem encontra-se mais concreta na passagem da idade Média para a Idade Moderna. 

O lucro exacerbado e o acúmulo de riquezas materiais situavam como suas características 

básicas.  

Ao Considerar o seu processo de desenvolvimento, pode-se dividir o capitalismo em 

três fases distintas: o capitalismo comercial, industrial e financeiro. 

A primeira fase do capitalismo estende-se do século XVI ao XVII. Com o 

desenvolvimento marítimo Europeu em especial dos países ibéricos (Espanha e Portugal) a 

burguesia começa a buscar fontes de riquezas primárias como ouro, prata, especiarias e 

matérias - primas em outros continentes. Destacou-se por ser um período de grandes 

descobertas tecnológicas, por outro lado, também fora marcada por acontecimentos 

negativos, como escravidões e genocídios de nativos do continente americano e africano. 

Nos meados do século XVII o continente Europeu passava por uma mutação em seu 

sistema de produção capitalista no qual a máquina substituiu o trabalho humano artesanal. 

Logo, dava início à revolução industrial iniciada nas terras Inglesas. Com esta nova fase os 

empresários conseguiam aumentar brutalmente a sua margem de lucro por ser a produção 

realizada em grande escala e as classes sociais dos trabalhadores sofreram com a “mais 

valia” 2. Começaram os primeiros problemas ambientais com a poluição dos rios e do ar 

atmosférico, bem como, a transformação dos recursos do meio ambiente em mercadoria e 

fontes de energias. O capitalismo industrial se espalhou por toda a Europa e logo expandiu 

                                                 
1 Doutor em Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), Buenos 
Aires - Argentina; professor de Criminologia, Direito Penal e Direito Processual Penal, Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG), Paraíba – Brasil.  
2 É o acúmulo de capital por parte do empregador, que paga ao trabalhador um salário inferior a cada 
jornada de trabalho. 
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os seus produtos manufaturados para um enorme mercado consumidor, o continente asiático, 

e o africano, contexto denominado neocolonialismo.  

A terceira fase aconteceu no início no século XX e teve como pontos marcantes o 

desenvolvimento econômico das grandes corporações financeiras e um mercado integrado 

por meio de grandes blocos econômicos. Com o crescimento do capitalismo passou a surgir 

um grande número de empresas que produziam e centralizava o capital cada vez mais. A 

grande concorrência favoreceu a monopolização da economia através de fusões e 

incorporações das empresas, nascendo os trustes e os cartéis. Este processo revolucionário 

globalizante permitiu que as empresas passassem a produzir e escoar os seus produtos de 

forma mais plena e rápida, com isso os recursos naturais passaram a ser extraídos 

incessantemente, sem consciência ecológica, apenas para suprir o consumismo mundial e 

alcançar lucros financeiros altíssimos.  

Pela exposição, o sistema jurídico necessita urgentemente adaptar-se ao processo 

globalizante para controlar o avanço dos grandes interesses econômicos que devastam o 

meio ambiente e vitimiza massivamente os valores fundamentais neste século.  

 

2- O CONTROLE PENAL AMBIENTAL 

 

As Ciências Jurídicas passaram a tutelar os bens jurídicos mais importantes com o 

objetivo de protegê-los das ameaças, minimizarem os riscos em uma sociedade cada vez 

mais suscetível a riscos. Contudo, alguns mecanismos jurídicos não conseguem uma tutela 

efetiva e os bens jurídicos acabam sendo violados, logo, o Direito penal surge como o meio 

que se vale o Estado na proteção mais efetiva destes valores sociais. O Direito Penal até 

então se preocupava apenas com os bens de caráter individualizado, mas a sociedade passou 

nos últimos anos por transformações consideráveis, os riscos atuais são outros, mais 

abrangentes, diferentes de décadas atrás. 

A proteção ambiental é um interesse mais que individual, diz respeito a um número 

significativo de titulares indeterminados, cujo pressuposto é a indivisibilidade ligada por 

circunstâncias factuais análogas, ou melhor, os direitos e obrigações quanto ao espaço 

ambiental ultrapassa os limites individuais. O meio ambiente pertence a todos os seres 

simultaneamente, em contrapartida nenhum ser o possui de maneira única. O espaço 

ambiental é um bem de uso comum do povo, macrossocial, que deve possuir privilégios na 

sua preservação e na solução de conflitos. Os riscos diante de uma sociedade industrializada 

são imensuráveis. “A idéia do risco vai, como se sabe, bem além da esfera da dogmática 

jurídico-penal, e tematiza problemas fundamentais da sociedade moderna e de seu 

direcionamento”. (ROXIN, 2008, p.80) 



Jardel de Freitas Soares 

685 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

Ao longo dos anos a sociedade ao acompanhar as transformações ideológicas, 

observou-se que não era mais possível solucionar as lides agregadas aos conceitos clássicos 

de um Direito pertencente apenas a um indivíduo, atualmente, os interesses são mais amplos, 

são metaindividuais, cujas razões estão acima dos direitos e obrigações individuais. Portanto, 

diante de uma sociedade de altos riscos faz-se necessário a atuação da Ciência Criminal na 

tipificação de crimes e cominações de penas como a última razão, em busca da proteção das 

vítimas dos delitos ecológicos.  

O Direito possui de acordo com a escola que se adote vários conceitos e teorias. Estas 

premissas jurídicas devem acompanhar cotidianamente as mudanças sociais, ou seja, o fato 

social, por isso que as Ciências Jurídicas possuem um caráter dinâmico, e não estático. 

Mutatis mutandis. O crime é um fato jurídico e não um ato jurídico. Apesar de o delito possuir 

um caráter volitivo e consciente do agente criminoso os efeitos da conduta delituosa ensejam 

aplicação do ius puniendi Estatal.  

Com o passar do tempo a sociedade passou por transformações e a Ciência Criminal 

foi obrigada a acompanhar estas mudanças. Surgiram outros valores. Os bens jurídicos a 

serem tutelados não são mais os mesmos de algumas décadas atrás, atualmente valoriza-se 

a sociedade de uma forma geral, cujo efeito de satisfação alcance tudo e todos, é dizer, erga 

omnes. Constata-se claramente a evolução de um Direito Penal clássico, meramente 

individualista e antropocêntrico, para um Direito Penal inovador que protege diretamente a 

coletividade e que seja receptivo as mudanças de paradigmas até então intocáveis.  

Existem determinados elementos intrínsecos fundamentais para entender o crime 

ecológico como: 

I- Culpabilidade do infrator ambiental; corporifica na sua responsabilidade perante a 

conduta criminosa, expressando-se subjetivamente por meio do delito doloso ou culposo. No 

entanto, deve-se levar mais em consideração o risco social objetivamente do crime ecológico 

e não apenas a intenção criminosa do agente. 

II- Sujeito ativo; para ser considerado um criminoso é necessário que a sua 

conduta (ação ou omissão) se enquadre perfeitamente em algum tipo penal previsto 

legalmente. São causadores do crime por terem agido de acordo com a lei penal. Entre os 

estudiosos existem basicamente dois segmentos sobre a titularidade criminosa ambiental; 

alguns que defendem a responsabilização penal da empresa (Societas deliquere potest) e 

outros que entendem ser impossível tal imputação (Societas deliquere non potest).  

Para os defensores da teoria da realidade a pessoa jurídica obteve um processo de 

auto-organização tão elevado que o torna um ente especial, passível, portanto, de direitos e 

responsabilidades também especiais. Os atos e mentes da pessoa física significam 

igualmente os atos e mentes da pessoa jurídica quando representadas. “[...] é inescondível 
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que a pessoa jurídica não é uma ficção, mas um verdadeiro ente social que surge da realidade 

concreta e que não pode ser desconhecido pela realidade jurídica”. Por outro lado, alguns 

defendem a inviabilidade prática e jurídica da responsabilidade criminal das empresas. 

(SHECAIRA, 1998, p.87):  

É importante destacar que a imputação criminal do ente jurídico não obedece a uma 

caracterização subjetiva do agente criminoso, mas sim objetiva, pois inicialmente analisa os 

elementos clássicos do fato típico realizada pela pessoa natural com víeis subjetivo, para em 

seguida enquadrar a responsabilidade penal da pessoa jurídica com base nos riscos sociais 

objetivamente.  

Para que a empresa possa sofrer a punibilidade que lhe seja atribuída, o Direito Penal 

terá que se adaptar a esta nova realidade, não significa que os conceitos tradicionais serão 

abolidos totalmente, mas sim apenas encaixados em uma nova realidade sócio-jurídica. “Para 

culpar criminalmente una entidad colectiva tendrá que modificar y crear nuevos conceptos 

dogmáticos”. (SOARES, 2013, p.69)  

III- Sujeito passivo; são os titulares dos bens jurídicos tutelados pela lei penal, que 

fora lesado ou colocado em perigo de lesão. O crime ambiental atinge toda uma sociedade, 

ou melhor, todo o ecossistema se torna vítima. Não existe apenas um sujeito passivo 

específico, mas sim um grupo de pessoas e lugares que são lesados de maneira massiva. 

Portanto, o Direito Penal, além de se preocupar com a proteção de bens individuais tem 

na contemporaneidade a obrigação de ter uma atenção especial aos valores que dizem 

respeito à coletividade, a um todo indivisível, aos bens macrossociais, mesmo que para isso 

tenha que modificar alguns paradigmas clássicos, tarefa muito difícil, pois de todos os ramos 

das Ciências Jurídicas, a Ciência Penal é tradicionalmente a mais resistente a mudanças, 

contudo, nos últimos tempos é o que mais tem evoluído. 

 

3- O FENÔMENO DOS CRIMES DE MASSA E AS IDEIAS DE EUGENIO RAÚL 

ZAFFARONI 

 

O penalista argentino e Ministro da Suprema Corte Argentina, Doutor Eugenio Raúl 

Zaffaroni, é reconhecido pelo seu talento inovador no âmbito criminológico o que lhe tem 

rendido inúmeros prêmios na sua carreira profissional. A Criminologia crítica aperfeiçoada por 

Zaffaroni vislumbra combater a atuação autoritária Estatal perante as sociedades mais pobres 

e marginalizadas, principalmente na América Latina. Um importante tema desenvolvido por 

Zaffaroni, inclusive ganhador do The Stockolm Prize in Criminology equivalente ao prêmio 
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Nobel em matéria criminal no ano de 2009 na Suécia, refere-se ao fenômeno da criminalidade 

massiva e a atuação do poder do Estado diante das vítimas vulneráveis3.  

Ao longo da história da humanidade Eugenio Zaffaroni (2012, p.39-40) identifica vários 

casos comprovados sobre genocídios, ditaduras, extermínios, terrorismos e dentre outros 

acontecimentos que degradaram os Direitos Humanos. Alerta Zaffaroni (2012, p. 65-66) que 

os grandes desafios em vários lugares do mundo no século XXI serão coibir com ferramentas 

adequadas os abusos dos crimes de massa que sacrificam as vítimas expiatórias e 

coisificadas em nome de uma vingança étnica, política e social sem sentido.  

Diante do sistema capitalista, no entendimento de Zaffaroni (2012, p.51), percebe-se a 

busca de poder acentuado, o aumento do egoísmo e o surgimento da neurose civilizatória. 

Para o homem o que interessa é a acumulação de riquezas, a competição e as influências 

políticas, mesmo que para isto necessite criar inimigos por motivações étnicas, religiosas ou 

condições sociais e em seguida aplicar uma vingança utilizando a influência Estatal punitiva. 

“Esto reafirma que el círculo de la venganza (la producción de sucesivos enemigos y 

emergencias que sacrifican grupos humanos numerosos) no es un fenómeno generado por 

el capitalismo, pese a que lo estimula y acelera, con la sociedad de consumo y la 

concentración y polarización de la riqueza”. (ZAFARONI, 2012, p.69) 

Zaffaroni (2012, p.31) analisa e discuti sobre a possibilidade da prevenção de delitos 

contra a humanidade ocasionados pelo autoritarismo e descontrole do governo, que utiliza a 

figura do Estado e do Direito para legitimar as suas ações e omissões, ou seja, por meio de 

institutos personificados, como o ius puniendi, os governantes massacram a sociedade 

utilizando a força do Estado para proteger interesses egocêntricos. Um desvio explícito de 

finalidade do interesse público por parte dos próprios agentes políticos e consequentemente 

o fortalecimento do militarismo autoritário e o enfraquecimento do Estado Democrático de 

Direito. “El crimen de masa tiene un contenido tan enorme que limita muchísimo el poder 

jurídico de contención del derecho penal”. (ZAFFARONI, 2012, p.33) 

Os crimes de massa -cita-se o exemplo do crime de genocídio- são cometidos por 

instituições descontroladas e legitimadas muitas vezes por um direto de punir 

exacerbadamente corrompido. “Para nós na verdade o genocídio em ato, implica o exercício 

de poder dos sistemas penais de nossa região marginal, já faz parte desse processo”. 

(ZAFFARONI, 1991, p.65) 

As pesquisas desenvolvidas por Zaffaroni (2012, p.62) buscam por meio da 

interdisciplinaridade entender e explicar as causas da grande criminalidade e suas 

consequências vitimológicas. O uso da interdisciplinaridade é um instrumento primordial e 

                                                 
3 Zaffaronni (1991, p.270 – destaque do autor) atribui que: “O nível de vulnerabilidade é fornecido pela 
proporção de risco de seleção, que corresponde à situação de vulnerabilidade em que se colocou o 
sujeito”. 
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enriquecedor, caso contrário o Direito Penal será um discurso vazio e ausente de sentido no 

combate aos crimes de massa. Segundo o professor argentino a sociedade e o Direito não 

utilizam mais em sua essência os conhecimentos e experiências das outras ciências, não se 

procura utilizar mecanismos críticos aprofundados para a resolução de seus problemas 

cotidianos. O Direito, mais especificamente o Direito Penal, é utilizado ainda hoje como uma 

prática generalista, sem suporte teórico consistente, algo que não pode ocorrer diante dos 

novos acontecimentos sociais, que exigem dos estudiosos um sincretismo de conhecimentos 

empíricos e de teorias das mais diversas áreas científicas.  

Insta acentuar, que a política penal a ser utilizada em face aos crimes de massa não 

pode ser o modelo punitivo como regra, ao contrário, deve-se aplicar em primeiro lugar 

métodos de solução de conflitos extremamente preventivos e restauradores, para somente 

em casos extremos aplicar a técnica da punição.  

Embora, os estudos e as discussões de Zaffaroni tenham sido direcionados aos delitos 

cometidos por governos utilizando o poder Estatal, constata-se a preocupação no que 

concerne a macrocriminalidade, que vem crescendo e acarretando imensos danos 

vitimológicos a sociedade, pois atualmente o delito deixou de ser estritamente individualizado 

para alcançar uma grande parcela de oprimidos. É neste pensamento crítico e inovador que 

o presente trabalho científico busca demonstrar os efeitos criminológicos das vítimas 

massivas, porém por um segmento diferenciado, o ambiental. 

 

4- UMA RECONSTRUÇÃO DOS EFEITOS VITIMOLÓGICOS DIANTE DA 

MACROCRIMINALIDADE ECOLÓGICA 

 

Na medida em que uma parte do meio ambiente, mesmo que seja pequena em 

quantidade for prejudicada, haverá um grande desequilíbrio na qualidade da existência de 

todos os seres que o compõe, ensejará um efeito em cadeia abrangente e interdependente. 

É algo muito complexo e conectado. “O meio ambiente é um ‘macrobem’, e como tal é um 

sistema, o que significa que é mais que suas partes: é a interação de todas elas”. 

(LORENZETTI, 2010, p.26 – destaque do autor) 

A vida de uma forma geral é o que deve ser alvo da proteção Estatal e não apenas o 

homem. Diante desta nova realidade o interesse coletivo prevalece sobre o individual e tanto 

o Estado quanto à sociedade são responsáveis pela conservação do meio ambiente diante 

da atuação de um sistema econômico descontrolado, nasce então, à preocupação e a 

necessidade de proteção jurídica destes bens. “Passa a verificar-se então uma interação entre 

o ser, que é o fato econômico, e o dever ser que é o fenômeno jurídico. Essa é uma relação 
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dialética, não reciprocamente destrutiva, mas, sim, interconstrutiva”. (LEOPOLDINO DA 

FONSECA, 2001, p.6 – destaque do autor) 

A Ciência Criminológica sempre teve uma preocupação exacerbada com o criminoso e 

o crime, em contrapartida, a figura da vítima foi sendo deixada de lado e até mesmo a maior 

prejudicada pela atuação do sistema penal. “A vítima de um delito acaba sempre prejudicada 

consideravelmente, porque, em regra, o sistema permanece imperturbável; quando interfere 

não é menor o estrago, [...]”. (ZAFFARONI, 1991, p.242) 

Mas, por uma mudança de mentalidade passou-se a estudar e proteger o sujeito passivo 

dos delitos de uma maneira mais intensa nos meados da década de 1940 com Benjamim 

Mendelsohn e Von Henting4. “Mendelsohn definiu a vitimologia como ciência sobre as vítimas 

e vitimização. Assinalou que o objetivo fundamental da disciplina é a existência de menos 

vítimas em todos os meios da sociedade, sempre que a sociedade estiver honestamente 

interessada na solução do problema”. (NASCIMENTO, 2003, p.157)  

Na Vitimologia moderna a vítima é um sujeito de direitos e merece ser protegido 

amplamente por mecanismos legais específicos.  

A vítima até então poderia ser apenas o ser humano, como centro de todas as atividades 

sociais, uma visão estritamente antropocêntrica, contudo, a própria sociedade sentiu que além 

dos valores humanos existiam outros que deveriam ser preservados, caso contrário a própria 

espécie humana chegaria ao fim. O meio ambiente é um destes valores. “Que el hombre debe 

relacionarse con la naturaleza en un marco de respeto y de amor, donde en definitiva habrá 

de reconocerse que no sólo el hombre puede ser sujeto de derecho.” (ARCOCHA; ALLENDE 

RUBINO, 2007, p.104-105)  

O processo vitimizante ambiental é algo muito complexo, pois abrangem grupos sociais, 

ecossistema, países e instituições, sendo preciso apenas, que estas vítimas passem por 

situações de violência, degradação e limitação. A delinquência moderna não possui apenas 

a característica microssocial, como também, a macrossocial.  

Existem hoje formas de delinquência de efeitos vitimizantes em grande escala, como; 

crimes ambientais, crimes de lavagem de dinheiro, crimes de corrupção política, crimes de 

genocídio e terrorismo, crimes cibernéticos, crimes de tráficos de pessoas, armas e drogas 

(anexo I). Denomina-se esta nova espécie de delinquência de macrocriminalidade ou crime 

de massa, cujos efeitos são desastrosos a todos os segmentos da sociedade. As proporções 

são gigantescas e incalculáveis. Perante este novo fenômeno de criminalidade o Direito Penal 

                                                 
4 Sob supervisão do criminólogo chileno Israel Drapkin, realizou-se em Jerusalém o 1º Simpósio 
Internacional de Vitimologia, no ano de 1973. A partir deste encontro o estudo do perfil da vítima passou 
a ser visto como fator essencial no combate a delinquência, como também a atuação interdisciplinar 
da psicologia, psiquiatria e do Direito Penal. 
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deve intervir enérgica e eficazmente. “Los delitos siguen siendo delitos aunque se cometan 

con intenciones radicales y a gran escala”. (JAKOBS, 2003, p.41) 

Das várias espécies de macrocrimes o ambiental, é sem dúvida, o que tem mais 

suscitado preocupações, pois seus efeitos vitimológicos são desastrosos e muito peculiares. 

Através de uma criminológica inovadora e específica verifica-se que o criminoso ambiental 

não necessita ser apenas a pessoa humana, mas pode também ser uma empresa poluidora, 

e que a vítima de um delito ambiental pode ser um rio, uma floresta, um bioma e não apenas 

o indivíduo humano. A grande criminalidade vem arraigada de novos métodos que o Direito 

Penal e a Criminologia não conheciam ou não estavam acostumados a lidar, pois o Direito foi 

criado para as necessidades do sujeito homem, ao contrário da Ciência Ambiental que nasceu 

especialmente para todos os seres vivos. “A primeira é uma ideia antropocêntrica e prévia ao 

paradigma ambiental, porque olha para a totalidade a partir do sujeito; a segunda é uma noção 

geocêntrica, concentrada no bem coletivo e típica do ambientalismo”. (LORENZETTI, 2010, 

p.25) 

Um imenso número de valores é atingido pela macrocriminalidade, valores estes que 

estão interligados e qualquer lesão a um destes bens causam efeitos em cadeia desastrosos. 

Por isso, que se chama vitimização massiva, os sujeitos passivos são organismos vivos 

interdependentes e de um enorme alcance vitimológico.  

Desta maneira, as vítimas massivas ambientais podem ser analisadas sob os seguintes 

aspectos: 

I-  Seres vivos interligados; os animais, vegetação, ar, relevo, água e a cultura humana 

constroem o meio ambiente, pois são bens que dizem respeito a várias formas de vida e 

manifestações de expressões. A imensa variabilidade de elementos que constitui o espaço 

ambiental deve ser protegido, pois há um ciclo natural entre os biomas, em que a perpetuação 

dos seres vivos depende da preservação das diversidades de espécies e seus respectivos 

habitates. Qualquer dano ambiental originará a vitimização em massa. “En la práctica 

comparada la prevención está considerada la regla de oro en materia ambiental dado que 

cuando sucede un daño al ambiente resulta muy difícil, cuando no imposible, volver las cosas 

a su estado anterior”. (VALLS, 1999, p.213 – destaque da autora) 

II-  Novo Paradigma; trata-se de uma nova forma de sujeito passivo da 

criminalidade, já que o antropocentrismo não pode ser utilizado como regra nos crimes 

ecológicos. As vítimas hoje são também os animais, as florestas, lugares históricos, os 

oceanos, bem como outras formas de vida, tão importantes quanto os seres humanos, é dizer, 

a vítima primária do delito ambiental é o meio ambiente. “Proporciona, más bien, una nueva 

ideología negativa racionalizadora de un sistema represivo más actualizado respecto al nivel 

alcanzado por el desarrollo de la sociedad capitalista”. (BARATTA, 2004, p.155) 
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III- Problema sócio-jurídico; a sociedade sempre fora eivada de riscos, entretanto, 

com o advento do desenvolvimento econômico e a consequente globalização, esses riscos 

passaram de doenças e catástrofes naturais até então eventuais para um tipo de risco de 

caráter contínuo onde o maior causador é o próprio ser humano. Assim, a devastação 

ambiental causa males mais do que físico-naturais, mas também sociais, é o caso do Racismo 

Ambiental5. “Inserido na noção de Injustiça Ambiental, o Racismo Ambiental, portanto, traduz 

no fato de que a legislação ambiental, embora existente, não tem alcançado todas as 

camadas da população, marginalizando, ainda mais, comunidades já tão excluídas 

socialmente: afro-americanos, latinos, asiáticos, polinésios, povos nativos do Alaska e 

indígenas americanos”. (SANTOS JÚNIOR; LOURES, 2002, p.275 – destaque dos autores) 

O Racismo Ambiental nasce como uma das grandes mazelas modernas trazidas pelo 

desrespeito com o meio ambiente e também com as minorias sociais hipossuficientes, bem 

como, vem crescendo e se tornando uma das maiores preocupações sociais das autoridades 

públicas, principalmente nos países mais pobres.  

O que era para ser uma forma de resgate social mediante uma política de 

desenvolvimento sustentável se transforma é um desrespeito a preservação ecológica e um 

problema de exclusão social dificilmente amparado por instrumentos jurídicos. “Esta realidad 

se manifiesta con una distribución desigual de los recursos y de los beneficios, en 

correspondencia con una estratificación en cuyo fondo la sociedad capitalista desarrolla zonas 

consistentes de subdesarrollo y de marginación”. (BARATTA, 2004, p.179)  

IV- Adaptativo; atualmente os parâmetros criminais exigem uma adaptação 

fundamentada é uma isonomia de valores protetivos, ou seja, a política penal de tutela 

ambiental deve vislumbrar uma preocupação com todos os bens da sociedade de maneira 

igualitária e indistinta, pois existe uma consciência de que os valores ecológicos penalmente 

protegidos são autônomos e a sobrevivência destes mesmos valores depende do equilíbrio 

harmônico do bioma.  

A política de controle penal moderna deve ter como principal objetivo criar mecanismos 

inovadores com base em dados empíricos e conhecimentos teóricos das diversas ciências 

para que possam proteger preventivamente as vítimas massivas ambientais. “A idéia de 

estruturar categorias basilares do direito penal com base em pontos de vista político-criminais 

permite transformar não só postulados sócio-políticos, mas também dados empíricos e, 

especialmente, criminológicos, em elementos fecundos para a dogmática jurídica”. (ROXIN, 

2008, p.77) 

                                                 
5 Pacheco destaca que: “Llamamos Racismo Ambiental a las injusticias sociales y ambientales que 
recaen de forma implacable sobre grupos étnicos tornados vulnerables y sobre otras comunidades, 
discriminadas por su 'raza', origen o color”. Disponível <http://racismoambiental.net.br/>. Acessado em: 
23 de maio de 2014.  



Análise Da Macrocriminalidade Ambiental Massiva E A Criação De Paradigmas 
Criminológicos A Partir Das Ideias De Eugenio Raúl Zaffaroni 

O Direito Lusófono – I CONJIL 

692 

 

 

 

 

 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisou-se que diante de uma economia globaliza e extremamente consumista o meio 

ambiente passou a ser uma fonte vulnerável para suprir a demanda capitalista. Busca-se no 

Direito Penal uma proteção mais eficiente, desde que se utilize uma dogmática inovadora e 

moderna, já que os delitos ambientais possuem características criminológicas peculiares 

como a transnacionalidade, o efeito erga omnes, o biocentrismo e o aspecto macrossocial, 

totalmente diferentes da criminalidade tradicional que ostenta caracterísiticas locais, 

individualistas, antropocêntricas e microssociais. 

Abordou-se também que a partir dos ensinamentos do penalista Eugenio Raúl Zaffaroni, 

constatou-se que no decorrer da história da humanidade houve uma criminalidade legitimada 

pelo Direito voltada a dominar e atingir uma grande massa de pessoas excluídas da 

sociedade. Em paralelo, nos dias atuais, utiliza-se o pretexto do desenvolvimento econômico 

para também legitimar a degradação ambiental e enriquecer cada vez mais as instituições 

econômicas.  

Por fim, no decorrer do trabalho provou-se a necessidade de priorizar a tutela penal das 

vítimas da macrocriminalidade ecológica, pois a vitimização ambiental é um processo 

diferenciado que engloba não apenas as vidas humanas, mas um contexto muito mais 

abrangente; todos os seres vivos do nosso planeta.  
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