


Editorial 

Direito, sociedade e futuro  

A revista Diké, jovem publicação do Mestrado em Direito da Universidade Federal de Sergipe, 
chega à sua quinta edição com uma qualidade nas publicações que nos traz alegria. O tema 
sugerido no edital trazia a expressão "sociedade pós-contemporânea". Analisando em retrospecto, 
foi um pouco exagerada, mas os autores superaram a terminologia confusa e entenderam a 
proposta de pensar o direito em sua contínua e inerente transformação. Numa ação que nos 
pareceu inevitável, graças aos autores, mudamos temática da revista; agora temos como tema 
"Direito, sociedade e futuro".  

É com base nesses três conceitos que são distribuídos os dez artigos da edição. Dividindo 
idealmente o sumário em três partes, o primeiro bloco trabalha com temas conhecidos da doutrina 
jurídica, o segundo bloco aborda a teoria social, e o terceiro explora as aberturas filosóficas e 
políticas. Obviamente, não há uma rigidez classificatória, e um ou outro texto trazido no último 
bloco poderia ser deslocado para o primeiro ou segundo sem perda de coerência. Foi feita a 
organização que nos pareceu mais natural dentre tantas possíveis, mas jamais absoluta.  

No mais, fica nosso profundo agradecimento aos autores, e a vontade de mais interações 
acadêmicas no futuro.  

Boa leitura.  

Aracaju, dezembro de 2015 

Prof. Dr. Lucas Gonçalves da Silva - Editor-chefe 
Prof. Dr. Clóvis Falcão - Editor do vol. 4, nº 2
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IMPRESSÕES DO MOVIMENTO LGBT EM ARACAJU SOBRE A 
CRIMINALIZAÇÃO DA HOMOFOBIA  

 
IMPRESSIONS OF LGBT MOVEMENT ABOUT CRIMINALIZATION OF 

HOMOPHOBIA 
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Resumo 
A pesquisa apresentada, a partir de entrevistas semiestruturadas, realizadas com líderes 
atuantes nos movimentos gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e transgêneros (LGBT) 
do município de Aracaju, tem como objetivo colher as impressões destes líderes quanto 
ao Projeto de Lei da Câmara n° 122 de 2006, que propõe a criminalização da homofobia 
por meio da alteração da redação da Lei 7.716 de 1989, que trata sobre os crimes de 
preconceito ou discriminação racial. Inicia-se com o estudo sobre sexualidade, 
identidades e orientações sexuais, desvelando uma interface com preceitos morais e 
relações de poder. A partir de um embasamento crítico, subsidiado nas teorias queer, 
lançou-se um olhar sobre a construção homofóbica, compreendida como substrato de uma 
cultura lastreada no paradigma da heterossexualidade normativa; para que, por fim, fosse 
possível tecer reflexões críticas, através de um enfoque atento às diversidades e 
preocupado com a efetivação dos direitos humanos, acerca da tomada de posição do 
movimento LGBT ao convocar o Direito Penal ao debate, numa propositura 
eminentemente criminalizadora. 
 
Palavras-chave: homofobia, criminalização, identidades, movimento LGBT. 
 
Abstract 
The research presented from semi-structured interviews with leaders of the agents acting 
in the LGBT movement of Aracaju as to the law project number 122 of 2006 of national 
congress that proposed the criminalization of homophobia by changing of the text of the 
law 7.716 of 1989, wich deals with prejudice crimes or racial discrimination. Then, 
focuses, at the first moment, one study of sexuality, identities and sexual orientations, 
from an interface with moral precepts and power relations. From a critical foundation, 
subsidized in queer theory, was released a look at the homophobic construction, 
understood as a substrate backed culture in the paradigm of normative heterosexuality; so 
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that, later on, it was possible to reflect on the LGBT movement, the position taken by 
calling the Criminal Law to the debate, on an essentially criminalizing brought. Finally, 
we sought to analyze and criticize reflections on the speeches made by members of the 
LGBT collective, through a close eye for diversity and concerned with the realization of 
human rights. 
 
Keywords: homophobia, criminalization, identity, LGBT movement. 

	

Introdução 

O presente texto resulta do projeto de pesquisa “Análise dos discursos dos 

autores dos movimentos LGBT em Sergipe acerca da necessidade de criminalização da 

homofobia”, que teve como objetivo colher as diferentes impressões dos agentes atuantes 

em tais coletivos, no município de Aracaju, sobre o Projeto de Lei da Câmara n°122 de 

2006, que ainda tramita no Senado, propondo a criminalização da homofobia.  

Tais discursos geram necessariamente um debate acerca do direito penal dos 

vulneráveis e do movimento expansionista penal. Exigem, ainda, uma análise de 

aproximação do discurso das ciências criminais com as teorias queer. A pesquisa se 

justifica pela relevância em tecer análises críticas e interdisciplinares acerca do fenômeno 

da expansão do direito penal e a interface desta expansão com a luta pelo direito das 

minorias, como se evidencia neste projeto de lei que propõe a criminalização da 

homofobia.  

Assim, pretende-se verificar as estratégias normativas e os possíveis impactos 

empíricos da criminalização da homofobia. Utilizando-se dos métodos de revisão 

bibliográfica e realização de entrevistas individuais semiestruturadas com os membros 

dos movimentos envolvidos na defesa de Direitos LGBT na cidade de Aracaju. 

 Foram realizadas seis entrevistas no período de 22 a 29 de julho de 2014. Optou-

se pela forma livre, porém direcionada, com o escopo de evitar qualquer tipo de influência 

tendenciosa que os questionários mais fechados poderiam acarretar. Pois, trata-se de uma 

pesquisa acerca das opiniões e impressões de indivíduos, matéria política, porém, 

igualmente carregada de subjetividades e nuances que não poderiam ser alcançadas por 

meio de alternativas pré-formuladas, mas sim, por meios capazes de obter do entrevistado 

o que ele considera os aspectos mais relevantes acerca do tema abordado, permitindo um 

máximo de liberdade e aprofundamento. 

Foi importante, porém, que o entrevistado não se desviasse dos objetivos 

traçados pela pesquisa, por isso, houve necessidade de um direcionamento, ou seja, a 

necessidade de que fossem determinados alguns pontos chave a serem tratados ao longo 
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da conversa, além de perguntas pessoais elementares, para traçar um perfil geral do 

próprio entrevistado, como, por exemplo, sua ocupação e sua inserção no movimento 

LGBT. Com isso, tornou-se possível a obtenção de informações detalhadas, acerca das 

expectativas, receios e debates gerados pelo projeto de lei em estudo. 

Foram coletados os depoimentos de seis integrantes de diferentes coletivos 

inseridos no movimento LGBT em Aracaju. Foram eles: a presidente da “Associação 

Sergipana de Transgêneros” (ASTRA) e secretária nacional da “Associação Brasileira de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais” (ABGLT); o coordenador Regional 

da “Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBT” (RENOSP LGBT); a 

presidente e inauguradora do “Movimento de Lésbicas de Sergipe” (MOLS); um dos 

fundadores e coordenador do “Grupo MEXAM-SE”; a presidente e fundadora da 

“Associação de Travestis Unidas na Luta pela Cidadania” (UNIDAS) e a assistente social 

atuante no “Centro de Referência de Prevenção e Combate à Homofobia”. 

A escolha das entidades nos permite perceber diferentes pontos de vistas, uma 

vez que tal amostragem permeia diferentes campos e perfis, entre eles, representantes de 

travestis, de transgêneros, de lésbicas, de gays, bem como iniciativas governamentais 

instauradas mediante uma política pública voltada à garantia de direitos LGBT e 

inciativas dos operadores e funcionários de segurança pública. 

Entretanto, antes de chegarmos à análise e discussão dos resultados, trilharemos 

um caminho teórico que nos permita compreender a construção da homofobia como 

substrato de um paradigma cultural que naturaliza a heterossexualidade, impondo-a como 

regra; haja vista que essa compreensão será necessária para nos capacitar à reflexão acerca 

da escancarada opção criminalizadora adotada pela liderança LGBT, que, em boa medida, 

se reflete no texto do projeto de lei em questão. 

	

1. A Dominação do Masculino, a Normatização da Conduta Sexual e a Rejeição do 

Diverso: a heterossexualidade normativa como substrato à homofobia. 

Em primeiro lugar, vale reproduzir o questionamento formulado por Foucault 

(2007, p.14): “Por que o comportamento sexual, as atitudes e os prazeres a ele 

relacionados, são objeto de uma preocupação moral? Por que e sobre qual forma a 

atividade sexual foi constituída como campo moral?”. 

 Segundo Foucault, a moral compreende um conjunto de valores e regras 

de ação proposto aos indivíduos e aos grupos por intermédio de aparelhos prescritivos 

diversos, como por exemplo, a família, as instituições educativas e a igreja. Tais regras e 
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valores podem ser explicitamente formulados, constituindo um ensinamento formalmente 

definido, como também podem ser implícitos e de difícil percepção, permitindo assim, 

compromissos e escapatórias. Porém, a moral é também, para ele, o comportamento real 

dos indivíduos em relação às regras e valores que lhe são impostos, a maneira pela qual 

eles as respeitam, negligenciam ou subvertem (2007). 

Foucault explica tais problematizações morais acerca do comportamento sexual 

através das “artes da existência”. Tais artes consistiriam em práticas refletidas e 

voluntárias através das quais os homens não só fixam regras de conduta, mas também 

procuram se transformar, modificarem-se em seu singular e fazer de sua vida uma obra 

que seja portadora de certos valores estéticos e responda a certos critérios de estilo.  Tais 

“técnicas de si” perderam sua autonomia com o surgimento do cristianismo, que trouxe 

consigo o exercício de um poder pastoral, assim como posteriormente ocorreu com o 

surgimento da medicina, da psicologia e de outras práticas educativas que normatizaram, 

ao passo que patologizaram as práticas sexuais que escapam do modelo adotado pelas 

sociedades ocidentais. 

Diversos escritos, não só religiosos, mas também filosóficos e médicos, alguns 

mais remotos do que se imagina, testemunham a expressão de um medo induzido, um 

modelo de comportamento a ser seguido, a imagem de uma atitude desqualificadora e a 

exaltação da abstinência. 

Tal pensamento nos remete à Welzer-Lang, que descreve: 

a constituição das relações sexuais de gênero como produto de um duplo 
paradigma naturalista de dominação masculina que se estrutura, 
primeiramente, na pseudo natureza superior dos homens, que remetem à 
dominação masculina, ao sexismo e às fronteiras rígidas e intransponíveis entre 
os gêneros masculino e feminino. E, no segundo plano, se estrutura na visão 
heterossexuada do mundo no qual a sexualidade considerada como “normal” 
ou “natural” está limitada às relações sexuais entre homens e mulheres. Este 
duplo paradigma não somente dividiria homens e mulheres em grupos 
hierárquicos como inferiorizaria os homens que não reproduzem a lógica da 
dominação masculina” (2001; p. 462). 

Pode-se reconhecer o efeito destas depreciações tão extremadas como uma forte 

repugnância a tudo que pudesse marcar uma renúncia voluntária aos prestígios e às 

marcas do papel viril.  

Entretanto, para se ir além da polarização masculino-feminino, não se pode negar 

a importância dos estudos pós-estruturalistas realizados pela filósofa norte-americana 

Judith Butler (2003). Ela desloca o problema de gênero do campo das diferenças sexuais 

para o da heterossexualidade normativa. 
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Judith Butler (2003), identificada como uma teórica queer, problematiza a 

naturalidade do desejo heterossexual e a patologização do transtorno da identidade de 

gênero. O ponto mais saliente e autêntico do trabalho da filósofa consiste exatamente na 

crítica e no questionamento da identidade sexual de gênero e do princípio que rege sua 

lógica. Ela defende a “desmontagem” de todo tipo de identidade de gênero que oprime as 

singularidades humanas que “não se encaixam” ou que não são “adequadas” ou “corretas” 

no contexto da bipolaridade em que nos encontramos.  

Deve-se entender que tal crítica não equivale a um desejo de se livrar de toda e 

qualquer identidade, mas apenas interroga as condições sobre as quais elas se formam, as 

situações nas quais são afirmadas e avalia as promessas políticas e os limites que tais 

afirmações implicam.  

Tal posicionamento vai de encontro ao pensamento dos anos 60, quando o termo 

“gênero” era utilizado para se referir ao papel social e cultural explicado pelo sexo. Ou 

seja, o sexo era tido como natural, sendo um elemento que acabaria por fundar o gênero, 

isto é, o gênero era caráter produzido da sexualidade. Esse essencialismo também fora 

anteriormente posto em questão por Simone de Beauvoir (1967), em sua afirmação de 

que “on ne naît pas femme; on le devient”4 e, igualmente, por Foucault (2007), quando 

afirma que o sexo, tanto quanto a sexualidade, são produzidos por tipos de discurso. Nesse 

contexto, nem o sexo, tampouco a sexualidade, seriam verdades naturais, mas apenas 

construções históricas socioculturais.  

O processo de identificação, segundo Butler, é continuo, do qual não se pode 

precisar o fim, e talvez nem mesmo a origem. Assim, 

o gênero é a contínua estilização do corpo, um conjunto de atos repetidos, no 
interior de um quadro regulatório altamente rígido, que se cristaliza ao longo 
do tempo para produzir a aparência de uma substância, a aparência de uma 
maneira natural de ser (2007). 

Ou seja, diante desta perspectiva, o gênero não é algo que se é, mas algo que se 

faz. Não é natural, o gênero é efeito de discursos, ele é performativo. É importante ter em 

mente que esses discursos determinadores do gênero, normalmente são produzidos dentro 

de um quadro regulatório altamente rígido, o da heteronormatividade. Contudo, no 

interior deste quadro, ainda há possibilidade de fracasso, que reside no espaço para a 

ressignificação e para a subversão no terreno dos gêneros e da sexualidade.  

																																																								
	
4 “Não se nasce mulher, mas se torna mulher”. 
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Tal possibilidade de subversão se deve ao poder de agência5 dos sujeitos. 

Contudo, tal escolha não é absolutamente livre, ao contrário, é limitada desde o inicio. 

Aqueles e aquelas que não “fazem” seu gênero “corretamente” são muitas vezes punidos, 

de forma que tais desvios costumam implicar em danos simbólicos, físicos, morais e 

sociais. 

Assim, ao passo que a reprodução da norma será compensada, gozando de um 

estatuto automático de reconhecimento na esfera social, o questionamento dela será 

castigado, pela discriminação, segregação e exclusão. A normativa de gênero impõe uma 

hierarquia e um sistema de reconhecimento excludente. 

Diante da visível posição desprivilegiada e vulnerável, ocupada por aqueles que 

subvertem a lógica heteronormativa das sociedades contemporâneas, adentramos no 

debate sobre a conveniência e possível eficácia da lei de criminalização da homofobia. 

Contudo, em primeiro plano, faz-se necessária uma análise mais profunda no campo das 

teorias queer, em especial da criminologia queer, sobretudo no que diz respeito ao estudo 

dos efeitos da heteronormatividade. 

A criminologia queer, campo que ainda possui uma tímida e incipiente produção, 

se compromete em criar um diálogo entre a teoria queer e a criminologia crítica, formando 

um movimento acadêmico de grande inserção política. Consequentemente,  

Os seus estudos possuem dois campos de atuação: o teórico e o politico. O 
primeiro tem por objeto os impactos que os estudos queers produzem nas 
ciências jurídicas, em geral, e, especificamente, no direito penal e na 
criminologia, constituindo uma tendência acadêmica na construção de um 
sistema crítico. Suas ações no campo politico, por sua vez, derivam das 
demandas de garantias de direitos e reconhecimento da igualdade (formal e 
material) sustentadas pelos movimentos sociais LGBT, ou seja, age como 
movimento orgânico e representativo na defesa de pautas emancipatórias. 
(CARVALHO, 2012-A, p. 153) 

As teorias queer, por sua vez, emergem nos Estados Unidos, no final dos anos 

80, em oposição aos estudos sociológicos sobre minorias sexuais e de gênero, que 

enxergavam a ordem social sob a ótica da heterossexualidade, mantendo e naturalizando 

a norma heterossexual, mesmo que não intencionalmente. Assim, as teorias queer 

buscavam desestabilizar algumas zonas de conforto culturais criadas pelo 

heterossexismo, que estabelece mecanismos de controle e regulação sexual como, por 

																																																								
	
5 No sentido de agenciamento, ou seja, criação pessoal do gênero. 
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exemplo, a polarização entre homens e mulheres e a institucionalização da 

heteronormatividade compulsória. 

O heterossexismo consiste “na promoção incessante, pelas instituições e 

indivíduos, da superioridade da heterossexualidade e da subordinação dissimulada da 

homossexualidade” (WEZER-LANG, 2001, p.467). Aprisiona, assim, as subjetividades 

no binarismo heterossexual/ homossexual, além de expor o segundo em uma posição de 

anormalidade, de desvio. 

As teorias queer possuem uma identidade e um percurso em comum com os 

movimentos feministas, entretanto, pautas que divergem em vários pontos. A Feminist 

Legal Theory, nos idos dos anos 70 e 80 do século XX, tinham como objetivo demonstrar 

as formas pelas quais a naturalização de uma estrutura social hierarquizada, representada 

pela família tradicional, exclui as mulheres das esferas públicas, aprisionando-as a papéis 

fixos de gênero. As teorias queer, ao dialogar com o movimento feminista, direcionaram 

sua critica à inferiorização das diversas identidades de gênero, estabelecida pela 

naturalização e hierarquização do ideal heterossexual, procurando desconstruir tal 

hierarquia e superar a lógica binária que instituem e legitimam, cotidianamente, formas 

específicas de violência homofóbica (CARVALHO, 2012- A). 

 A partir disto, a agenda queer move-se da análise das desigualdades e das 

relações de poder entre categorias sociais distintas, relativamente dadas ou fixas, para o 

questionamento das próprias categorias. Constituem, portanto, importante instrumento 

teórico para os movimentos sociais representados por gays, lésbicas, bissexuais e 

transexuais e transgêneros na luta contra a discriminação e a homofobia. Sua 

nomenclatura propriamente dita já nos diz muito a respeito de seu objeto e suas intenções, 

e traz uma forte significação política e teórica. A palavra queer, como adjetivo, pode ser 

traduzida como estranho, esquisito, ou excêntrico; como substantivo, possui sentido mais 

agressivo e degradante, podendo ser substituído por nomenclaturas de conotação 

homofóbica como “gay”, “viado” ou “bicha”. 

Para Wezer-Lang, por exemplo, a homofobia seria “a discriminação contra 

pessoas que demonstram, ou a quem se atribui, algumas qualidades (defeitos) inerentes 

ao outro gênero” (2001). Já para Pocahy e Nardi, “representa todas as formas de 

desqualificação e violência dirigidas a todos que não correspondem ao ideal normativo 

da heterossexualidade” (2007). 

A formação de um regime de verdade científica sobre o sexo no ocidente ocorre 

a partir de uma caça às sexualidades periféricas (Foucault, 2007). O homossexual passou 
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a ser uma espécie a ser estudada e classificada, assim, enquanto os sexólogos procuram 

classificar os transexuais, bissexuais, travestis e homossexuais como diferentes do 

“normal”, os criminólogos positivistas definiam os criminosos como anormais. 

 Os métodos que regem os procedimentos da criminologia ortodoxa, 

direcionados à identificação, análise, intervenção e anulação dos “anormais” está 

ancorado, epistemologicamente, no ideal da heterossexualidade. Logo, esse processo de 

rotulação e recondicionamento da diversidade, típico do positivismo científico, produz a 

essencialização das entidades desviantes, ou seja, a patologia desviante se torna a própria 

entidade do sujeito que praticou o desvio (CARVALHO, 2012- A). 

	

2. O Direito Penal Convocado ao Debate: o Projeto de Lei 122 e as escolhas do 

movimento de defesa de direitos LGBT. 

 A observação dessa articulação, em sentido contrário, deslinda um fenômeno 

interessante, quiçá contraditório.  Quando a diversidade e especificidade dos indivíduos, 

que historicamente os colocavam em posição de alvos preferenciais da intervenção penal 

e discriminação social, passa a servir de substrato à utilização do Direito Penal como 

instrumento de tutela destas mesmas especificidades. 

 Adentrando na esfera da criminologia e, consequentemente, no âmbito 

jurídico da questão, vale relatar as tendências à afirmação do Direito Penal dos 

Vulneráveis6 como vertente do atual movimento de expansão do direito penal brasileiro. 

A conceituação de vulnerabilidade e de grupos vulneráveis foi realizada a cargo, 

principalmente, dos Direito Humanos, sobretudo ao longo do processo de ampliação e 

consolidação deste.   

           Além disso, a Vitimologia, ao denunciar a existência de segmentos 

sociais, cujo sentimento de pertencimento se ancora na propensão a se sentirem vítimas, 

																																																								
	
6 A expressão aqui utilizada descreve a produção legal, fruto da mobilização de atores sociais que buscam 
legislar no Direito Penal, a afirmação de suas especificidades, a satisfação na necessidade de 
reconhecimento de suas identidades e as demandas por proteção, situando-os no cenário da chamada 
expansão penal contemporânea, no contexto do que Sebastian Scheerer chamou de “novos gestores da 
moral pública”, setores progressistas que outrora denunciavam a seletividade discriminatória do sistema 
penal e a sua desigualdade na operacionalidade, contrastando com a igualdade formal que o fundamenta e 
que, agora, enxergam no Direito Penal a possibilidade de ser o organizador axiológico dos novos tempos, 
capaz de fixar em todos os indivíduos o compromisso com o ideal de igualdade, respeito às diferenças e 
não violência. A esse respeito, BARRETO (2013). 
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acabou por consolidar a significação de vulnerabilidade para o Direito Penal, o que traz 

relevantes repercussões no debate que aqui se apresenta. 

É fato que as discussões em torno da valorização do específico tomam 

atualmente proporções internacionais, crescendo os clamores pela efetivação da 

igualdade formal e material de tais grupos através, principalmente, das políticas 

afirmativas. Somando-se tal cenário ao do movimento da expansão penal, vemos como 

resultado a elaboração de diversas legislações penais que visam proteger categorias 

especificas de vitimas, através da criminalização de atitudes regularmente cometidas 

contra elas, temos como exemplos, em nosso ordenamento pátrio: a “Lei Maria da 

Penha”, o “Estatuto da Criança e do Adolescente” e o “Estatuto do Idoso”. O projeto de 

lei, objeto desta pesquisa, de criminalização das condutas homofóbicas, também é fruto 

dessa tendência. Nesse contexto, o diálogo das ciências criminais com as teorias queer e 

o feminismo possibilita aprofundar e problematizar tal debate.  

Frequentemente, a produção penal elaborada nesse cenário apresenta uma 

acentuação da função simbólica, uma vez que representa uma vitória política dos atores 

sociais que a reivindicam e, tendencialmente, trazem o recrudescimento da resposta penal. 

Quanto ao primeiro aspecto, explica-se tal fenômeno, pela utilização do Direito 

Penal para chancelar a importância ou relevância política atribuída ao grupo, pois, em 

uma sociedade que lança mão do Direito Penal para proteger seus bens mais relevantes, 

aqueles que possuem “o seu Direito Penal” são atores sociais que conquistaram respeito 

e reconhecimento ante os demais. 

Já quanto ao segundo aspecto, os segmentos vulnerabilizados acumulam uma 

série de desrespeitos e não reconhecimento de seus direitos civis, trazendo consigo um 

histórico de violações de direitos. Parece existir uma opção por chamar o Direito Penal 

como recurso vingador ante o fracasso ou frustração das conquistas em outras áreas, 

devido ao não reconhecimento do segmento como inscrito no quadro de atores sociais 

simbolicamente relevantes, o que faz com que se utilize o discurso da associação Direitos 

Humanos/ Direito Penal como instrumento de reprodução de uma lógica violenta e 

reativa. 

A agenda dos movimentos sociais emancipatórios, normalmente, reivindica, em 

primeiro plano, o reconhecimento dos direitos civis (igualdade formal) e, sucessivamente, 

sua densificação e efetividade (igualdade material). O movimento LGBT brasileiro, por 

exemplo, direcionou suas demandas ao Poder Judiciário quanto ao reconhecimento da 

união estável e do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, da adoção de crianças 
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por casais homossexuais, entre outras conquistas. Tais avanços na esfera dos direitos civis 

representam uma expressiva evolução na luta pela igualdade e pela diminuição do 

preconceito, com importantes impactos não só esfera jurídica, mas também e, 

principalmente, no plano simbólico. 

Entretanto, na esteira dos desenvolvimentos trazidos a este debate pelo diálogo 

entre Direito Penal e Direitos Humanos, a eleição de pautas político criminais com caráter 

de prioridade é vista como instrumento para alcançar igualdade ou, no mínimo, mitigar 

desigualdades, por vezes, até mesmo enxergando um potencial de ação afirmativa na 

produção penal específica para um dado segmento social. 

            No plano político criminal, por sua vez, é possível identificar duas pautas 

distintas do movimento LGBT:  

A negativa e a positiva. A primeira é limitadora da intervenção penal, voltada 
à descriminalização e à despatologização da homossexualidade, ou seja, diz 
respeito aos dois mais significativos sistemas formais de controle social 
punitivo: o direito penal e a psiquiatria. A pauta positiva, no entanto, trata da 
expansão da intervenção penal no âmbito jurídico, direcionada à 
criminalização das condutas homofóbicas (CARVALHO, 2012-B, p. 194).  

A proposta de alteração da lei 7.716/98, que se convencionou chamar de “projeto 

de criminalização da homofobia”, prevê como ilícitas as condutas praticadas em virtude 

de discriminação ou preconceito de gênero, sexo, orientação sexual e identidade de 

gênero, impõe também a majoração das penas para crimes como homicídio e lesão 

corporal e injúria motivados por preconceitos sexuais. 

Como se verá na análise e discussão dos resultados que se segue, a relevância do 

valor simbólico da conquista da legislação específica está presente entre todos os 

entrevistados e, por sua vez, o recrudescimento da resposta penal é visto como “um mal 

necessário” e, sobretudo, como requisito de uma construção histórica de igualdade, 

lastreado no argumento de que os outros movimentos sociais já trilharam esse percurso. 

	

3. Análise e Discussão dos Resultados. 

Os seis entrevistados, entre os dias 22 a 29 de julho de 2014, envolvidos na luta 

por direitos LGBT em Aracaju, afirmaram que a criminalização da homofobia está entre 

os pontos principais discutidos e reivindicados dentro do movimento. 

            A presidente da ASTRA foi a mais incisiva, ao afirmar que essa 

conquista representa a maior bandeira de luta do movimento, e que o Brasil daria um 

grande passo na evolução dos direitos humanos no cenário relativo à população LGBT. 
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O representante da MEXAM-SE, contudo, concorda que o Projeto de Lei já fora alvo de 

importantes debates, mas afirma que grande parte do movimento tem disponibilizado 

menos energia quanto ao Projeto em questão, pois ele sofrera muitas modificações desde 

2006, descaracterizando-o de forma que não representa mais completamente os ideais do 

movimento. A principal alteração mencionada foi a garantia de liberdade de expressão 

assegurada aos cultos religiosos frente ao artigo que proibia a inferiorização e 

patologização dos integrantes da comunidade LGBT. 

Com algumas ressalvas e observações por parte de alguns entrevistados, 

constata-se que todos acreditam que a criminalização possua de fato o potencial para 

reduzir as condutas homofóbicas, uma vez que as vítimas se sentiriam mais seguras e 

protegidas para promover a denúncia do crime. 

 Tal potencial, contudo, é interpretado de forma diferente, variando entre o 

exercício de um papel simbólico e de um papel jurídico, propriamente dito. Os 

representantes da RENOSP LGBT e do MEXAM-SE, por exemplo, acreditam que a lei 

desenvolveria, majoritariamente, uma função simbólica, no intuito de tornar a questão 

pública e de proporcionar uma maior visibilidade aos direitos LGBT, não acarretando 

necessariamente um maior uso do direito penal ou um maior número de encarceramentos 

no país, justificam tal pensamento problematizando a questão da acessibilidade jurídica, 

ou da falta desta, como fator da limitação dos efeitos jurídicos propriamente ditos da lei.  

A presidente do MOLS, por sua vez, defende, mais incisivamente, uma grande 

modificação na rotina jurídica como consequência da aprovação do Projeto de Lei. No 

entanto, vale ressaltar, que todos reconheceram a produção de ambos efeitos, tanto 

simbólico quanto jurídico, por parte da Lei, diferenciando-se apenas em relação aos níveis 

de efetivação de cada um.  

Além disso, foi destacada por dois entrevistados (Representantes da RENOSP e 

do MEXAM-SE), a grande importância da garantia de direitos empregatícios, protegendo 

a comunidade LGBT no trabalho, assim como em relação à demonstração de afeto em 

lugares públicos ou abertos ao público conferidos pelo Projeto de Lei. Tais pontos, 

entretanto, foram alvo de menor destaque ao longo das entrevistas, em contraponto ao 

destaque dado a necessidade de proteção contra condutas mais violentas. 

Apesar da crença de que a criminalização trará benefícios concretos e 

importantes para a comunidade LGBT, os entrevistados a reconhecem como um “mal 

necessário”, fruto da cultura punitivista brasileira. Todos citam os demais movimentos 

sociais que já percorreram o mesmo caminho, o movimento negro e o movimento 
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feminista, como exemplos exitosos de políticas criminalizantes, e afirmam ser o único 

caminho eficiente e capaz de propor resultados imediatos diante da atual conjuntura. 

Entretanto, todos também reconheceram outras soluções aptas a afiançar os direitos 

reivindicados pelo movimento: a educação e a conscientização da sociedade foram os 

grandes fatores invocados por unanimidade. 

A representante da ASTRA também mencionou a importância da atuação dos 

movimentos sociais nas ruas, através de manifestações e debates abertos, acerca das 

questões que permeiam a causa LGBT, ação que se subscreve nas políticas de 

conscientização. Entretanto, os entrevistados deixaram claro que tais soluções 

alternativas teriam uma função subsidiária e complementar à criminalização, uma vez que 

apenas serão capazes de produzir efeitos práticos em longo prazo. Tal posicionamento 

unânime evoca uma necessária reflexão crítica, haja vista que vai na contramão do 

paradigma do Direito Penal Democrático, que defende a aplicação da intervenção penal 

de forma subsidiaria às outras políticas. 

	

Conclusão 

Há um grande questionamento doutrinário acerca da legitimidade, no Estado 

Democrático de Direito, em se criar categorias especiais de crimes a partir das posturas 

discriminatórias que os tenham motivado. Ou seja, se do ponto de vista da construção 

histórica dos direitos humanos, esta diferenciação qualitativa estaria adequada e 

justificada constitucionalmente.  

Salo de Carvalho entende que “a mera especificação da violência homofóbica a 

partir de um nomen iuris próprio designado para condutas já criminalizadas não produz o 

aumento da repressão penal, sendo, inclusive, compatível com as pautas politico-

criminais minimalistas” (2012-B, p. 200). Ele justifica e acredita ser legitima tal 

especificação do crime homofóbico, por não ver diferença entre esta espécie de 

preconceito e outros que atingem grupos vulneráveis que merecem uma tutela 

diferenciada, reconhecida pela própria constituição, como, por exemplo, o preconceito de 

raça e cor. Entende, ainda, ser fundamental o reconhecimento da existência de um 

histórico na cultura ocidental que legitima formas distintas de tutela jurídica destes grupos 

vulneráveis. Desta feita, acredita necessária tal tutela não só pela violência interpessoal, 

mas também pelo fato de tais preconceitos e discriminações terem sido instituídas 

formalmente como políticas de Estado voltadas à eliminação e à segregação destas 

diferenças. 
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Assim, a defesa da tipificação legal da violência homofóbica, tal qual defendida 

em uníssono pelos líderes atuantes nos movimentos gays, lésbicas, bissexuais, transexuais 

e transgêneros (LGBT) do município de Aracaju, conforme evidenciado na pesquisa, 

decorre da necessidade de nominação e do consequente reconhecimento formal do 

problema pelo Poder Público, retirando-o da invisibilidade e da marginalização. 

Porém, à parte o dito reconhecimento formal do problema como ordem pública 

e a visibilidade dada à questão através da criminalização, devem ser também analisados 

e discutidos os instrumentos legais e os efeitos jurídico-penais decorrentes desta 

diferenciação, por exemplo, a criação de novos tipos, o aumento de penas e a qualificação 

de delitos já existentes. 

Diante de diferentes formas de abordagens legislativas quanto à proteção dos 
direitos dos vulneráveis, a questão da criminalização da homofobia parece-nos 
residir muito mais no plano simbólico e discursivo, na produção de um 
significado cultural de expressão de intolerância em relação aos preconceitos 
e discriminações, do que efetivamente o aumento das praticas cotidianas de 
punição e encarceramento. (CARVALHO, 2012- B, p. 204) 

É inegável que os dados sobre a violência homofóbica (contra a vida, contra a 

integridade física, contra a liberdade sexual), sobretudo numa sociedade inserida em um 

contexto punitivista, como a brasileira, induzem a pensar no instrumento mais radical (o 

direito penal) como alternativa para a proteção desses grupos vulneráveis. Além de que, 

seria demasiado idealista exigir que o movimento LGBT negasse a via criminalizadora, 

quando movimentos sociais análogos já trilharam o mesmo caminho. 

Ainda nas palavras de Salo de Carvalho: 

Inexiste a possibilidade de se adotar um idealismo ingênuo no sentido de que 
a criminalização, em si mesma, possua a capacidade de reduzir as violências. 
Cada espécie de delito tem as suas complexidades e estratégias gerais abstratas, 
como a criminalização, que, muitas vezes, pouco auxiliam na resolução do 
problema. Tal resolução exigiria, por exemplo, uma aproximação com os 
autores envolvidos e intervenções individualizadas em diferentes planos 
(individual, social e familiar). No interior de uma cultura punitivista como a 
nossa, porém, é indiscutível perceber que a criminalização possui um 
importante efeito simbólico, dessa forma, a ressignificação das normas se 
converteu em um campo potencial para a subversão. (2012- B, p. 207) 

Todavia, ao se despojar dos vínculos com o sistema penal, o movimento LGBT, 

possivelmente, estaria agindo de maneira mais sagaz, vez que se pautaria na assunção de 

que a lógica punitivista, sendo historicamente racista, misógina e homofóbica, não seria 

instrumento capaz de promover inclusão a partir do reconhecimento de identidades. Quiçá 
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essa fosse uma estratégia efetivamente revolucionária, rumo à pretensa ruptura com a 

lógica segregadora da cultura homofóbica. 
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A LIBERDADE CONTRATUAL DO CIDADÃO-CONTRIBUINTE 
DIANTE DA CONTEMPORÂNEA INTERPRETAÇÃO DAS 

NORMAS CÍVEIS E TRIBUTÁRIAS ANTIELISIVAS 
 

THE CONTRACTUAL FREEDOMS CITIZEN TAXPAYER FACED A 
CONTEMPORARY INTERPRETATION OF CIVIL AND TAX ANTI-

EVASION RULES 
 

Strauss Nasar1 
 
Resumo 
A cidadania fiscal, aos comandos da nossa moderna Constituição, é apregoada para 
garantir os recursos necessários em prol da coletividade e do bem-estar da sociedade. Esse 
dever moral, além de legal, é discutível ao passo que o contribuinte depara-se com 
algumas restrições nas possibilidades lícitas de diminuir sua carga tributária ou ainda de 
se desviar de forma legal. Assim, diante dessa problemática existente, o presente trabalho 
tem o condão de apontar caminhos para o desempenho da cidadania fiscal, sem abuso de 
forma, abuso de autoridade, fraude à lei ou qualquer desrespeito à liberdade negocial. 
 
Palavras-chave: Propósito Negocial. Planejamento Tributário. Cidadania Fiscal. 
 
Abstract 
The tax citizenship, driving our modern Constitution is proclaimed to ensure the 
necessary resources for the benefit of the community and the welfare of society. This 
moral duty, besides legal, is debatable the same time the taxpayer is faced with some 
restrictions on lawful possibilities of reducing its tax burden or to divert legally. So before 
this existing problem, this work has the power to point the way to the performance of tax 
citizenship without abuse so, abuse of authority, breach of the law or disregard for 
negotiating freedom. 
 
Key-words: Business Purpose test. Tax Planning. Tax Citizenship. 

 
 
Introdução 

O presente trabalho centra-se na discussão entre os princípios gerais de Direito 

Tributário e os limites do planejamento tributário. Além das implicações legais, outros 

fatores que apontamos como questionamentos sobre a cidadania fiscal são a carga 

tributária e o retorno através dos serviços, sem esquecer do ralo que é a corrupção. 

A regulamentação realizada pelo Direito Tributário e a relação do contribuinte 

com o Fisco, na maioria das vezes, é permeada de questões éticas que levam em 

																																																								
	
1 Doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidad del Museo Social Argentino. Pós-graduado 
em Direito e Processo Tributários pela Universidade de Fortaleza. MBA em Gestão e Business Law pela 
Universidade de Fortaleza (2015). Professor Titular das disciplinas de Direito Constitucional e de Direito 
nas Organizações pela UNIP. Possui graduação em Direito pela Universidade de Fortaleza (2009). 
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consideração a atuação do cidadão como responsável pela mudança social e o 

financiamento dos gastos públicos para os serviços prestados à coletividade.  

As imposições tributárias e as limitações ao poder de tributar enfrentam-se diante 

das questões morais e desse embate surgem divergências e posicionamentos distintos 

sobre a responsabilidade do cidadão, ou não, em face de uma eficiência arrecadatória e 

de uma liberdade negocial.   

A situação conflituosa se instaura na possibilidade ou impossibilidade do 

contribuinte escolher a melhor situação ou negócio jurídico para a menor incidência 

tributária, o que pelo nosso ordenamento jurídico tributário pode ser definido como 

conduta ilícita, seja ela simulada ou sem propósito negocial. 

Assim, surgem necessidades à manutenção do conceito de cidadania fiscal e uma 

delas é a transparência na atividade financeira, que a partir daí se transmitiria uma 

segurança ao contribuinte e, por fim, um cidadão que participe de maneira mais 

espontânea e coletivista diante das coisas públicas. 

Ao se fazer um levantamento referente ao retorno de valores arrecadados com 

tributos, o IBPT – Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação – verificou que o 

Brasil ficou, pela quinta vez, na última colocação entre 30 países relacionados. Resta 

exemplificada a dificuldade de criar uma cultura de cidadania fiscal em um cenário de 

descrédito e falta de transparência nas relações entre o Estado e a sociedade. 

A evolução do aparelhamento dos órgãos fazendários torna maior a averiguação 

por parte do Fisco em relação aos objetos contratuais, diante da contemporânea 

interpretação das normas cíveis e tributárias antielisivas, no aferimento da licitude e da 

legitimidade social dos negócios jurídicos realizados pelos cidadãos contribuintes no 

exercício de sua liberdade contratual. 

Em função dessas considerações, o presente trabalho buscou fazer um estudo 

sobre a concepção de cidadania fiscal e as limitações ao poder de tributar, levando em 

consideração o dispositivo enunciado no art. 116, §único, do Código Tributário Nacional. 

Com base em doutrinas e posicionamentos do CARF – Contencioso Administrativo da 

Receita Federal, objetivou-se verificar e identificar as teorias e estratégias de defesa 

utilizadas em processos que envolvem esse objeto. 

 

1. Cidadania fiscal 
O Estado, para cumprir com seu papel institucional deve dispor de uma estrutura 

organizacional e administrativa que é custeada pela sociedade através da arrecadação 
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tributária. Em troca, presta-lhes serviços públicos e promove o bem comum. Ainda dessa 

relação, resta evidente que não lhe é facultada a possibilidade de esquivar-se da obrigação 

pecuniária tributária. 

A manutenção desta relação contribuinte/Estado é assegurada pela Constituição 

Federal. Conforme Moraes (1997), essa condição de obrigatoriedade de adimplemento 

fiscal é a chamada teoria do poder de império ou do poder soberano. O Estado, apesar 

de possuir o poder fiscal, só pode manifestá-lo mediante uma lei, aceita pelo povo, 

devendo esta ser submetida à aprovação pelo Poder Legislativo, representante deste povo. 

A respeito da relação entre o Estado, através do Fisco, e os administrados, os 

contribuintes, preleciona Carvalho (2010): 

O subsistema constitucional tributário realiza as funções do todo, dispondo 
sobre os poderes capitais do Estado, no campo da tributação, ao lado de 
medidas que asseguram as garantias imprescindíveis à liberdade das pessoas, 
diante daqueles poderes. Empreende, na trama normativa, uma construção 
harmoniosa e conciliadora, que visa a atingir o valor supremo da certeza, pela 
segurança das relações jurídicas que se estabelecem entre Administração e 
administrados. E, ao fazê-lo, enuncia normas que são verdadeiros princípios, 
tal o poder aglutinante de que são portadoras, permeando, penetrando e 
influenciando um número inominável de outras regras que lhe são 
subordinadas. 

 
Neste cenário, cria-se uma obrigação moral para o cidadão de contribuir com a 

coletividade, entre outras palavras, uma fatia do seu rendimento financeiro deverá ser 

destinada ao Estado, para que este utilize tais recursos em infraestrutura, educação, saúde, 

previdência e a aplicação de diversas outras garantias constitucionais. 

Esta obrigação moral, segundo José Casalta Nabais (2012, p. 190), “implica que 

todos os membros da comunidade suportem o Estado, ou seja, que todos os membros da 

comunidade tenham a qualidade do dever fundamental de pagar impostos”. Trata-se da 

chamada cidadania fiscal: a qualidade que todos os indivíduos tem, enquanto membros 

ativos de um determinado Estado, de serem titulares de direitos e, ao mesmo tempo, de 

deveres, como o dever de pagar impostos. A existência e o funcionamento do Estado 

passaram a ser suportados, prioritariamente, por todos os membros da comunidade, que, 

em contrapartida, receberão serviços e serão alvo de políticas públicas relativas à 

efetivação dos diversos direitos constitucionais.  

Segundo os ensinamentos de Almeida (2012), sobre o fenômeno da tributação e 

reflexão da consolidação do princípio da legalidade: 
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É inquestionável que o fenômeno da tributação tem contribuído de modo 
especialmente relevante para a reflexão sobre o princípio da legalidade e para 
a transformação do seu conteúdo. Os problemas fiscais estão por trás de muitos 
dos momentos históricos que marcam a construção da legalidade como 
princípio jurídico e direito subjectivo. 

O pensador americano John Rawls representa neste limiar do século XXI, o 

empenho da filosofia política em estabelecer parâmetros éticos para a redefinição do 

modelo de justiça distributiva pugnado pela tradição democrático-constitucional nos 

últimos duzentos anos. Esse ambiente é composto por uma forte regulação na distribuição 

de bens e riquezas na sociedade e no pressuposto da dignidade em âmbito econômico, 

político, social e jurídico-fiscal, onde existe uma obrigação moral do contribuinte sobre 

seu papel como avalista dos gastos do Estado com a sociedade em geral. 

Conforme Harada (2001), sobre o poder da administração fazendária no 

aferimento da validade jurídica do planejamento tributário: 

Administração tributária é a atividade do poder público voltada para a 
fiscalização e arrecadação tributária. É um procedimento que objetiva verificar 
o cumprimento das obrigações tributárias, praticando, quando for o caso, os 
atos tendentes a deflagrar cobrança coativa e expedir as certidões 
comprobatórias da situação fiscal do sujeito passivo. 

O excesso de exação nestes casos traz uma situação de falta de competitividade 

e uma consequente marginalização tributária que, por sua vez, tem como consequência, 

na maioria das vezes, em uma conduta de sonegação fiscal. Uma atitude de desespero e 

uma espécie de seleção adversa dentro do contexto socioeconômico. 

Como leciona Sztajn (2005), o mecanismo de seleção adversa elimina do 

mercado os produtos de boa qualidade porque o vendedor não consegue convencer o 

comprador sobre a qualidade do produto.  

Podemos verificar, portanto, a necessidade de transparência nas relações do 

Estado com os seus administrados, no sentido de garantir que os recursos captados serão 

implementados da forma mais benéfica e eficiente, além de apresentar maior controle 

social dos gastos públicos e educar o cidadão, entregando-lhe não só o dever moral de 

contribuir com o bem-estar da coletividade, mas, também, o sentido real do dever cívico 

de fazer parte de uma sociedade, de uma nação. 

 

2. Limites ao planejamento  
 

Além dos limites constitucionais, imunidade tributária e princípios constitucionais 

tributários, algumas condutas podem ser consideradas pela autoridade administrativa 
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como dissimulação do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos 

da obrigação tributária. 

Sobre planejamento tributário, preleciona Fabretti (2005): 

Planejamento tributário é a atividade que estuda a priori os atos e negócios 
jurídicos que o agente econômico (empresa, instituição financeira, 
cooperativa, associação) pretende realizar. Sua finalidade é obter a maior 
economia fiscal possível, reduzindo a carga tributária para o valor realmente 
exigido por lei.  

 
A pesquisa antes de cada operação, bem como suas consequências econômicas 

e jurídicas, deve ser realizada, porque uma vez concretizadas, considera-se ocorrido o fato 

gerador e existentes seus efeitos, surgindo assim a obrigação tributária. O planejamento 

nada mais é do que essa pesquisa a fim de garantir maior economia negocial. 

Ainda conforme Fabretti (2005), todas as alternativas legais aplicáveis ao caso 

ou a existência de trechos lacunosos na lei devem ser estudados e identificados para que 

se possibilite realizar a operação pretendida da forma menos onerosa possível para o 

contribuinte, sem contrariar a lei. 

Como pode ser rapidamente evidenciado, a economia, a eficiência e a segurança 

jurídica são os pilares do planejamento tributário. Desta forma, farão parte do 

planejamento o estudo detalhado a estrita legalidade tributária, a segurança jurídica e a 

premissa da liberdade contratual. 

Fossati (2006) apresenta um fator importante na a avaliação do Princípio da 

Segurança Jurídica: 

A interpretação jurídica é um dos pilares do Princípio da Segurança Jurídica, 
segundo o qual o cidadão não pode ser surpreendido com inovações 
legislativas, interpretações e aplicações tendenciosas, políticas ou arbitrárias 
da lei, fora dos moldes previstos nas garantias fundamentais 
constitucionalizadas e nos limites materiais de tributar. 

 
O Estado-Fisco está adstrito à interpretação jurídica dos negócios exercidos pelo 

cidadão-contribuinte ao realizar o planejamento tributário, sob pena de macular os 

princípios da estrita legalidade tributária e da segurança jurídica. Diante dessa ideia, 

temos o questionamento acerca do disposto no art.116, § único, do CTN, sobre a 

possibilidade da interpretação econômica. 

A Lei Complementar nº 104, de 2001, acrescentou o parágrafo único ao artigo 

116, do Código Nacional Tributário: 
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Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato 
gerador e existentes os seus efeitos: 
[...]	

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou 
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do 
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação 
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária 

Sobre as regras acerca da norma geral antielisiva, classifica Fossati (2006): 

a) Regra Formal ou Estrutural: é de competência administrativa. Ao fiscal é 
outorgado poder para desconsiderar atos ou negócios jurídicos; 
b) Regra Material: refere-se ao ato ou negócio em si mesmo. A prática do ato 
ou negócio jurídico tendente a dissimular o fato gerador do tributo ou a 
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária estão sujeitos à 
desconsideração; 
c) Regra da Aplicabilidade Normativa: concerne a instituição e 
regulamentação. A observância dos procedimentos a serem estabelecidos em 
lei ordinária é condittio sine qua non para o ato de desconsideração dos atos ou 
negócios jurídicos dissimulatórios. 

Dessa forma, com a edição da supracitada Lei Complementar nº 104, ameaçada 

está a natureza jurídica da relação entre os sujeitos tributários, podendo haver o já citado 

retrocesso à arbitrariedade fiscal. A amplitude da competência da Administração 

tributária para se inserir, mediante uma interpretação econômica, na liberdade contratual 

do cidadão-contribuinte, desconsiderando-a sem fundamento legal, afronta os princípios 

da estrita legalidade e da segurança jurídica. 

Por conseguinte, a interpretação dos institutos tributários passa também por um 

processo evolutivo, acompanhando o contexto fático da realidade sobre a qual ela 

disciplinará. Vislumbra-se, assim, nas últimas décadas, o ressurgimento de valores 

relacionados à legitimidade de conduta que, com o positivismo jurídico, havia sido 

colocado em segundo plano, em nome da denominada legalidade estrita. 

Nesse contexto, expressa Mendonça (1997): Assim, pelo prisma histórico, a 

legalidade veio a consagrar a existência do indivíduo perante o Estado. O cidadão passa 

a ser visto como detentor de direitos e liberdades oriundos de um pacto social. Portanto, 

como se observa, o princípio da legalidade é de indefectível origem democrática. Encerra 

em si a vontade popular contra a vontade de um ou de um grupo isolado. 

Ainda sobre os princípios, a segurança jurídica está intrinsecamente relacionada 

com as limitações constitucionais do Poder de Tributar. A certeza jurídica assume valores 

legalistas que, com a evolução do Estado Liberal de Direito para Estado Social de Direito, 

foram temperados com valores principiológicos relacionados à legitimidade. 



	

Diké – Mestrado em Direito. Aracaju, vol. 4, n. 2, Ago-Dez/2015 
http://seer.ufs.br/index.php/dike/ 

22	

Para ordem tributária, a segurança jurídica assume a função de proteger 

integridade legal da relação entre o Estado-Fisco e o Cidadão-contribuinte. A preservação 

dos direitos e das garantias fundamentais deste, especialmente os relacionados à sua 

liberdade, torna-se a ideia central deste princípio. 

Tal concepção torna a segurança jurídica valor fundamental na relação tributária 

entre o Estado-Fisco e o Cidadão-contribuinte. Para Carvalho (2006), a segurança jurídica 

é, por excelência, um sobreprincípio, pois seus ditames se refletem em princípios 

jurídicos, tais como o da legalidade, da anterioridade, da igualdade, da irretroatividade, 

da universalidade da jurisdição e outros mais. 

À respeito da interpretação econômica do fato gerador, expressa Cassone (1999): 

Com efeito, se a lei ao descrever determinada hipótese de incidência tributária, 
é obrigada a mencionar expressamente todos os elementos objetos da 
compulsoriedade (pessoal, espacial, temporal, material e quantificativo), a 
análise desses elementos é que se ocorreu ou não determinado fato gerador, e 
não o resultado econômico de um ato, fato ou situação. Não podendo, portanto, 
por meio de uma interpretação simplesmente econômica, afirmar que ocorreu 
esse ou aquele fato gerador. 

Admitir preponderância de valores de natureza econômica, tais como: 

lucratividade, eficiência, razão comercial, distribuição de renda pela tributação, em 

detrimento de normas essencialmente jurídicas, para disciplinar e até mesmo definir fatos 

como geradores de tributo, é permitir que os tribunais administrativos tributários decidam 

preterindo o fundamento jurídico da relação tributária. 

Nesse diapasão, leciona Fossati (2006): 

Hoje consideramos que é justamente o tão alardeado fundamento econômico, 
motivação/razão econômica ou business reason, expressão que arrepia os 
administradores de empresas que visam implementar reestruturações focadas 
na minimização da carga tributária. A voracidade da Fazenda, a nosso ver, 
leva-os a arbitrariedades a indevidas extensões de conceitos jurídicos que 
tornam os negócios no Brasil prejudiciais à segurança do próprio ordenamento 
jurídico pátrio. 

 
Em recente julgado do CARF, no acórdão nº 1402001.472 – 4ª Câmara / 2ª 

Turma Ordinária, o entendimento do órgão julgador administrativo em relação 

planejamento tributário e o propósito negocial legítimo: 

GANHO DE CAPITAL. VENDA DE QUOTAS. PLANEJAMENTO 
FISCAL ILÍCITO. DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS. 
INOCORRÊNCIA NAS REDUÇÕES DE CAPITAL MEDIANTE 
ENTREGA DE BENS OU DIREITOS, PELO VALOR CONTÁBIL A 
PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 9.249/1995. Constitui propósito negocial 
legítimo o encadeamento de operações societárias visando a redução das 
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incidências tributárias, desde que efetivamente realizadas antes da ocorrência 
do fato gerador, bem como não visem gerar economia de tributos mediante 
criação de despesas ou custos artificiais ou fictícios. A partir da vigência do 
art. 22 da Lei 9.249/1995 a redução de capital mediante entrega de bens ou 
direitos, pelo valor contábil, não mais constituiu hipótese de distribuição 
disfarçada de lucros, por expressa determinação legal. TRIBUTAÇÃO 
REFLEXA. CSLL. Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento 
dispensado ao lançamento principal, em razão da relação de causa e efeito que 
os vincula. Recurso Voluntário provido. Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de 
votos, dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que 
passam a integrar o presente julgado. 

Portanto, diante de um contrato válido, não caberia ao fisco questionar seus 

efeitos. Há de se convir que, distinguir entre a elisão e a evasão tem se mostrado tarefa 

árdua, que suscita controvérsias nos debates doutrinários e nos julgamentos dos órgãos 

contenciosos administrativos. 

 

3. O princípio do propósito negocial 

 

A existência de razões econômicas, negociais, patrimoniais ou de outra ordem, 

para justificar os atos praticados no planejamento tributário. Sobre a dicotomia da 

legalidade de atos ou negócios jurídicos dentro de um planejamento tributário, ensina 

Santi (2006): 

O planejamento tributário instala-se nos limites do direito: nas difíceis, 
intrincadas e quase sempre inexploradas áreas de penumbra do direito, entre o 
direito e o não-direito, entre a moral-social e a letra da lei – retratando os 
limites entre a legalidade e a insegurança, entre a validade e a não validade dos 
negócios jurídicos, entre os interesses privado e público, entre a incidência e 
não-incidência, entre o lícito e o ilícito. Em razão de tudo isso, não por acaso, 
toda terminologia empregada nessa seara é vaga e imprecisa, não há consenso 
sobre o sentido e alcance dos termos e expressões como simulação, 
dissimulação, negócio jurídico indireto, fraude à lei, encobrindo as distinções 
entre evasão e elisão, entre alusão e efetiva economia de opção. 

O negócio jurídico indireto, o abuso de direito e de forma, à luz do instituto da 

elisão fiscal, podem denotar a ocorrência de fraude à lei, lato sensu, de maneira que a 

fraude à lei pode abarcar todos os demais conceitos, dependendo de caso a caso. A 

legislação civil, a exemplo da legislação fiscal, também não exige que as operações 

realizadas pelo contribuinte tenham, necessariamente, um fundamento econômico 

diferente da própria economia de tributos. 

Sobre a Teoria da Utilidade Negocial como critério de validade dos negócios 

jurídicos efetivos, traz Fossati (2006):  



	

Diké – Mestrado em Direito. Aracaju, vol. 4, n. 2, Ago-Dez/2015 
http://seer.ufs.br/index.php/dike/ 

24	

Também conhecida como Business or Corporate Purpose Theory, esta doutrina 
foi desenvolvida no Direito Suiço e no Direito Norte-Americano. Postulava 
que, como justificativa da prática elisiva, o contribuinte deveria demonstrar 
necessariamente a existência de intenção, propósito ou utilidade do negócio de 
natureza material ou mercantil, ou seja, o simples objetivo de evitar ou de 
reduzir o tributo – buscando a economia fiscal – independente na operação, 
não seria suficiente para legitimar a conduta elisiva. 

Conforme Reis (2008), por outro lado, havendo capacidade contributiva e 

ausência de propósito negocial, ou seja, a falta de causa lícita ou a desconexão entre a 

causa prevista em lei para o negócio jurídico e aquela encerrada por este, isto é, quando 

este agir com excesso aos fins econômicos e sociais que o direito entendeu. 

Em decisão em sentido contrário a anterior, o CARF entendeu que houve 

descompasso entre a realidade fática e o mero formalismo jurídico, como assim podemos 

analisar na seguinte ementa:  

IRPF -  RENDIMENTOS DE PRESTAÇÃO INDIVIDUAL DE SERVIÇOS 
– APRESENTADOR/ANIMADOR DE PROGRAMAS DE RÁDIO E 
TELEVISÃO – SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - São 
tributáveis os rendimentos do trabalho ou de prestação individual de serviços, 
com ou sem vínculo empregatício, independendo a tributação da denominação 
dos rendimentos, da condição jurídica da fonte e da forma de percepção das 
rendas, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por 
qualquer forma e a qualquer título (art. 3°, § 4°, da  Lei n° 7.713, de 1988).  
Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à 
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda 
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações 
tributárias correspondentes. Desta forma, os  apresentadores e animadores de 
programas de rádio e televisão, cujos serviços são prestados de forma pessoal,  
terão seus rendimentos tributados na pessoa física, sendo irrelevante a 
existência de registro de pessoa jurídica para tratar dos seus  interesses. 

 
A decisão supra, ignorou a organização através de cooperativa do autuado e 

verificou que os valores contabilizados na pessoa jurídica eram, na verdade, rendimentos 

da pessoa física, a desconsideração da personalidade jurídica foi consubstanciada com 

base no art. 50 do Código Civil: 

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio 
de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento 
da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que 
os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos 
aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.  

Além do art. 50, do CC, a decisão baliza-se nos termos do art. 160, do CTN: 

Art. 106. A Lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a 
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; 
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado. 
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a) Quando deixe de defini-lo como infração; 
b) Quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou 
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta 
de pagamento de tributo; 
c) Quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente 
ao tempo da sua prática. 

 
As operações até então explanadas seguem raciocínio semelhante para fins de 

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) quanto à apuração e compensação de 

bases de cálculo negativa de exercícios anteriores, conforme indica o artigo 57 da Lei nº 

8.981/95:  

Aplicam-se à Contribuição Social sobre o lucro, Lei nº 7.689, de 1988, as 
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o Imposto de 
Renda das pessoas jurídicas, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas 
na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei. 

 
Também devem ser observados os critérios estabelecidos pelo artigo 513 do 

Regulamento do Imposto de Renda para a compensação de prejuízos fiscais: a pessoa 

jurídica não poderá compensar seus próprios prejuízos fiscais se entre a data da 

apuração e da compensação houver ocorrido, cumulativamente, modificação de seu 

controle societário e do ramo de atividade. 

 

Conclusão 

Ao longo do estudo foi possível concluir que o planejamento tributário é 

influenciado pela maneira como o Fisco e seus órgãos julgadores vem se posicionando 

sobre as opções de organização entre as atividades negociais e sua licitude, inclusive 

observando o propósito negocial de cada transação para evitar uma conduta dissimulada. 

A elevada carga tributária brasileira faz com que as organizações busquem relações mais 

eficientes e menos onerosas. 

Em relação à compensação de prejuízos fiscais acumulados, a legislação 

brasileira não permite que esta conta seja transferida para a nova estrutura societária, seja 

nas operações de fusão, cisão, aquisição ou incorporação. No caso de transformação de 

sociedade a conta poderá permanecer, porém, não existe ganho ou perda nesta operação, 

apenas o tipo de sociedade é modificado. Entretanto, não há qualquer impeditivo legal 

que estabeleça que a conta de prejuízos fiscais permaneça nas empresas incorporadoras, 

isto é, as empresas que possuem prejuízos fiscais acumulados podem incorporar uma 
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empresa superavitária e compensar seus próprios prejuízos com os lucros futuramente 

auferidos.  

Torna-se importante que, ao efetuarem operações de reestruturação societária, 

as empresas realizem um planejamento completo de todos os ônus inerentes à transação. 

No âmbito do planejamento tributário é tênue a linha que separa a elisão da evasão fiscal. 

Por isso, as empresas precisam revisar atentamente seus projetos de viabilidade, sendo 

imprescindível que estejam atentas à legalidade dos atos, bem como a sua interpretação, 

a fim de evitar que esteja sendo cometido um crime contra o fisco. 

Portanto, o uso coerente do planejamento tributário, levando em consideração os 

limites do abuso de direito, de forma, o princípio da utilidade negocial e a substância 

comercial auxiliam uma segura e correta economia negocial. Importante, entretanto, 

salientar a necessidade de acompanhamento profissional de equipe especializada para a 

condução dos trabalhos de planejamento. 
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DISCUSSÕES CRIMINOLÓGICAS E PENAIS EM 
NEUROCIÊNCIA 

 
CRIMINOLOGICAL AND CRIMINAL DISCUSSIONS IN 

NEUROSCIENCE 
 

Chiavelli Facenda Falavigno1 
 

Resumo 
O presente trabalho inicia traçando um panorama histórico da dogmática penal. Para 
tanto, fixa-se as principais Escolas que influenciaram na construção da concepção de 
delito vigente hoje no Brasil: a Escola Clássica, a Escola positivista e a Escola Finalista. 
Em um segundo momento, busca-se auferir qual a influencia das atuais descobertas da 
neurociência médica para a implicação da responsabilização penal, principalmente 
através do questionamento da real existência do livre arbítrio, e suas consequências 
cruciais na manutenção dos pilares da culpabilidade. Por fim, realiza-se a crítica dos reais 
interesses por trás desse discurso, fazendo-se uso, para tanto, da criminologia, 
relacionando-se esta com o direito penal e a neurociência na era da interdisciplinariedade. 
A metodologia de pesquisa consiste em revisão bibliográfica. 
 
Palavras-chave: História do direito penal. Neurociência. Criminologia oficial. 
  
Abstract 
The present article begins by making a historical panorama about criminal dogmatic. In 
order to do so, it analyses the main Schools which have influenced the construction of the 
concept of crime currently operative in Brazil: the Classic School, the Positive School 
and the Finalist Action School. In a second moment, this paper attempts to measure the 
influence which current neuroscience medical findings have in criminal liability, 
answering questions about the real existence of free will and its critical consequences in 
maintaining the bases of culpability. Lastly, this paper presents a critical analysis of the 
real interests behind this discourse, making a interdisciplinary connection between 
criminology, criminal law and neuroscience. The methodology adopted in this article was 
bibliographic research. 
  
Keywords: Criminal law history. Neuroscience. Official criminology. 
 

Introdução 

Atualmente, se tem constatado a existência de um significativo número de 

estudos relacionando pesquisas neurocientíficas a suas possíveis implicações na seara 

penal, principalmente no que tange ao livre arbítrio e à culpabilidade. Esta, sabe-se, 

constitui um dos elementos do crime segundo a doutrina brasileira, sendo essencial sua 

																																																								
	
1 Graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Mestre, aprovada com voto de louvor, em 
Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Doutoranda em Direito 
Penal pela Universidade de São Paulo. Professora de direito penal e criminologia. Advogada. 
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configuração e a ausência de causas excludentes para que se viabilize a imposição de 

qualquer condenação penal. 

É possível vislumbrar que os avanços de outras ciências influenciam, hoje, em 

áreas do saber aparentemente distintas, principalmente com o atual panorama de 

interdisciplinariedade que se tem construído nos estudos acadêmicos. No entanto, é 

necessário que se (re)pense até que ponto essa intersecção constitui um avanço, 

principalmente levando-se em conta, no caso penal, que qualquer mudança nos limites de 

punição pode redundar em arbítrio.  

O estudo cuidadoso da história dos fundamentos da punição e das causas e 

consequências do crime, que pode ser feito pelo viés da criminologia, tem o condão de 

esclarecer muitos pontos que as pesquisas atuais tem ignorado solenemente. A 

criminologia pode, portanto, descortinar  quais os reais interesses que se encontram nas 

entrelinhas dos discursos que defendem o determinismo científico e o avanço tecnológico 

como elementos fundamentais na descoberta das reais causas da criminalidade e na 

fixação dos fundamentos para seu controle e punição. 

 

1. A história do direito penal: do inquisitorialismo medieval à consagração da 

racionalidade Iluminista  

O direito penal clássico, de viés minimalista e que busca a racionalização do ato 

punitivo, tem grande parte de seus ideais mais caros e princípios interpretativos 

construídos após a ocorrência do Iluminismo, movimento filosófico que se caracterizou 

pela ampliação da influência da razão em todas as áreas do conhecimento humano, tendo 

seu ápice com a Revolução Francesa.  

Conforme Cezar Bitencourt, as leis e as penas anteriores à revolução intelectual 

e cultural que tomou forma com os iluministas expressavam a crueldade extrema. 

Ademais, antes disso, o próprio sistema de Direito era nada mais que um instrumento 

gerador de privilégios (BITENCOURT, 2014, p. 81), permitindo aos magistrados julgar 

os indivíduos por sua origem e classe social, redundando numa punição pelo que o sujeito 

era, pela classe a qual pertencia em uma sociedade estamental, muito antes do que por 

qualquer ato que tivesse vindo a praticar. 

A influência da religião na época era notável, o que levava a uma adoção de suas 

máximas e determinações sem qualquer questionamento a respeito, sendo o pecado o pior 

dos delitos. A Inquisição, com suas formas processuais escusas baseadas em verdades 
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reais e inquestionáveis,2 era a autoridade máxima na determinação do certo e do errado.3 

O dogma religioso e seus mitos constituíam, portanto, verdades absolutas, sendo incabível 

e até perigoso ousar duvidar de seus ensinamentos. 

Inaugurando-se uma nova era, que buscava a humanidade na medida das penas 

e a previsibilidade das condutas descritas através da consagração da legalidade como 

norma fundamental da ciência penal, a obra Dos delitos e das penas, do iluminista Cesare 

Beccaria, já trazia muito do que até hoje se considera fundamental quando se trabalha 

com a restrição da liberdade (BECCARIA, 2005, p. 52). 

Contudo, para que se desenvolva o raciocínio pretendido nesse trabalho, ainda 

mais importante que o estudo da história e de sua influência no direito penal, com as 

consequentes mudanças que ocorreram nos ordenamentos jurídicos e nos procedimentos 

processuais a partir desses fatos, é, sim, a análise da sucessão de valores que orientam e 

sistematizam a aplicação dessas normas, qual seja, a dogmática jurídico-penal.  

Para tanto, devido aos limites espaciais e temáticos da presente proposta, é 

preciso que se limite as principais Escolas que influenciaram o fenômeno a ser analisado 

nas próximas partes desse trabalho, resumindo-se o debate aos acréscimos e principais 

pensamentos das seguintes Escolas: Clássica, Positiva e Finalista. Admite-se que, 

atualmente, a dogmática jurídica alemã apresenta ideias posteriores a partir desses 

pensamentos, como a imputação objetiva de Roxin e o sistema funcionalista extremo de 

Jakobs.  

No entanto, obedecendo a pertinência dos temas que se desenvolverá nas partes 

subsequentes desse trabalho - e considerando a grande influência dos pensamentos de 

Welzel no direito penal brasileiro - assim se limitará esse estudo. 

 

 

 

																																																								
	
2 A prevalência, no processo penal brasileiro, de métodos que buscam a verdade real, demonstrando o ranço 
inquisitório presente até hoje no sistema pátrio, já foi denunciado à exaustão por notáveis processualistas 
do ramo, como Aury Lopes Júnior, Jacinto de Miranda Coutinho, Geraldo Prado, Nereu Giacomolli, dentre 
outros. 
3 Importante destacar que, com o advento da Modernidade, a contar do século XVII, a ciência vem 
ocupando, em muitos campos, esse papel de guardiã da verdade universal, sendo exemplo disso o 
questionamento atual dos pareceres psicológicos e psiquiátricos sobre a imputabilidade do réu, bem como 
dos laudos periciais que, em que pese não serem vinculantes, ostentam no processo penal status de 
verdadeira revelação da verdade, devendo o magistrado a partir deles elaborar sua sentença, sob pena de 
esta ser de pronto impugnada como não empiricamente comprovável.  
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2. A Dogmática penal até o advento do finalismo: a concepção atual de livre arbítrio 

 

Em matéria de dogmática penal, quatro Escolas - com pensamentos bem diversos 

- foram as que mais influenciaram a construção da teoria do delito atualmente adotada no 

Código Penal brasileiro de 1940,4 quais sejam: a Escola Clássica, a Escola Positiva, a 

Escola Neokantiana e a Escola Finalista. Tais Escolas buscam explicar, por diversas 

formas, as causas do delito e as funções da pena. Adotando o modelo que prevalece na 

maioria dos livros jurídicos brasileiros, e também aquele que é passado nas faculdades e 

cursos de matéria jurídica, as Escolas são analisadas, na maioria das vezes, de forma 

sucessiva, como se as ideias de uma se tornassem ultrapassadas e obsoletas assim que a 

próxima surgisse. 

No que tange a Escola Clássica, deve-se frisar, em primeiro lugar, que a própria 

nomenclatura de Escola é, nesse caso, questionável, cabendo mais para fins didáticos que 

materiais. Estão inclusos nessa corrente autores de pensamento bastante heterogêneo, 

representando, sim e apenas, o início do desenvolvimento dogmático e doutrinário das 

ciências criminais.  

Destaca-se, no que se refere a esse período, a expansão do racionalismo 

iluminista, a obra do já citado Beccaria e o questionamento da tese de Rosseau, 

consistente no Contrato Social, como fundamento da punição. Com as reformas oriundas 

do Iluminismo, a legitimidade da resposta estritamente punitiva passou a ser colocada em 

xeque (BITENCOURT, 2014, p. 99). 

No fim do século XIX, desenvolvem-se, então, com mais força, as correntes 

positivistas. Estas surgem em um contexto de nascimento de estudos biológicos e 

sociológicos: 

(...) a ressocialização do delinquente passa a um segundo plano. A aplicação 
da pena passou a ser concebida como uma reação natural do organismo social 
contra a atividade anormal dos seus componentes. O fundamento do direito de 
punir assume uma posição secundária, e o problema da responsabilidade perde 
importância, sendo indiferente a liberdade de ação e de decisão no 
cometimento do fato punível. (BITENCOURT, 2014, p. 103) 

																																																								
	
4 Salienta-se que esse Código sofreu uma grande Reforma em sua parte geral em 1984, ou seja, há mais de 
30 anos atrás. Isso explique, talvez, a distância que a legislação se encontra de qualquer doutrina mais 
moderna, que argumente pela aplicação de teorias como a imputação objetiva, a tipicidade conglobante ou 
a co-culpabilidade social em material penal. 
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O que se destaca, na análise aqui efetuada, como contribuição importante da 

Escola Positiva, é a diminuição da relevância do livre arbítrio, consagrado como 

termômetro para a punição durante o período clássico. Com base nos estudos de Cesare 

Lombroso, da fase da referida Escola que mais se aproxima à antropologia, com visível 

influência darwiniana, o fenômeno da delinquência ganha contornos de transtorno mental 

pré-determinado, surgindo conceitos como o do criminoso atávico, ou seja, aquele que já 

nasce predisposto à criminalidade. 

O modelo indutivo, que fundamentava a pesquisa científica, nova religião da 

época, foi utilizado por várias correntes positivistas para a explicação do fenômeno do 

crime, pecando por seu excessivo formalismo e causalismo. A pretensão de aplicar ao 

direito os mesmos métodos das disciplinas experimentais, como a física e a biologia, 

geravam um direito penal incapaz de determinar o conteúdo da norma e compreender o 

fenômeno delitivo materialmente, e uma criminologia que resumia o jurídico ao biológico 

e psicológico, incompatível com a análise de questões de índole eminentemente jurídicas, 

necessárias para a aplicação das normas penais (BITENCOURT, 2014, p. 114). 

Por fim, em apertada síntese, desenvolveu-se, já no século XX, a corrente que 

mais influenciou o pensamento jurídico adotado no Brasil em matéria de dogmática penal 

e teoria do delito, qual seja, o finalismo de Hans Wenzel. Mesclando fatores subjetivos 

com determinações formais, a Escola finalista passa a considerar a ação humana não 

apenas como causal, mas também como final, ou seja, dirigida a um objetivo, o qual passa 

a ser relevante para a análise do delito.  

Atualmente, prevalece, no direito penal brasileiro, a concepção de cunho 

finalista, que se encontra assentada no dolo ou na culpa como essenciais à punição, 

rechaçando-se a figura da responsabilização penal objetiva. Depreende-se daí a 

necessidade de pressupor-se o livre arbítrio como elemento que compõe o raciocínio do 

homem, sendo excluídas da esfera penal as condutas ocorridas sem a certeza da vontade 

do indivíduo como seu fundamento primeiro.  

Do exposto nesse título, também pode-se auferir a pretensa evolução das ideias 

que, teoricamente, teriam se sucedido no pensamento da dogmática penal. O que foi dito 

até esse momento parece apontar, inafastavelmente, para a construção futura de um 

direito penal altamente sofisticado, não só tendo em vista a crítica às experiências 

pretéritas decorrentes de ideias que se expandiram no campo das ciências criminais no 

passado, mas também pela própria expansão do estudo jurídico, cada vez mais acessível 

e incentivado nas sociedades modernas, incluso a brasileira.  
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No entanto, esse sistema perfeito e hermético construído até esse momento 

parece ser estremecido com alguns questionamentos. De fato as ideias expostas atuaram 

de maneira sucessiva, sobrepondo-se umas às outras e ultrapassando as formas de 

pensamento predominantes no momento histórico anterior? Em que pese assim as 

apresentem os livros e o ensino do direito no país, é questionável essa pretensão de que o 

fluxo do conhecimento segue, de forma contínua, uma linha evolutiva. 

E, por fim, conforme muitas vezes se questiona no estudo da própria 

criminologia, principalmente em sede de teoria do conflito: quantas dessas ideias tidas 

como mais avançadas - seja por fazer maior uso da razão, seja por tentar uma maior 

compreensão do elemento subjetivo do humano - permaneceram cerradas nos muros da 

academia, fomentando debates e artigos intrínsecos, aos quais não tem acesso aqueles que 

realmente decidem o “como”, o “onde”, o “quando” e o “porquê” das políticas criminais.  

 

3. As inovações da neurociência.  

Vive-se, ainda hoje, em muitos setores, a época dos avanços tecnológicos, 

idolatrando-se as ciências empíricas à moda de uma religião: inquestionável e, 

principalmente, indubitável. Suas descobertas e afirmações são, a princípio, 

comprováveis, sendo impossível negar-lhes a visível existência, que pode submeter-se 

com sucesso à quaisquer provas técnicas: 

 

No momento atual, as ciências naturais gozam de prestígio e têm poder. Sua 
metodologia da observação domina hoje nossa cultura cotidiana por completo 
e sem competição alguma, e, como é natural, também a obtenção de 
conhecimentos no processo penal; quem não pode apoiar seus argumentos na 
observação é um louco a nossos olhos. Enquanto que a teologia faz tempo que 
pagou na cultura ocidental seu erro categorial de pretender poder explicar a 
gênese na Terra – com exceção de alguns ritos criacionistas -, não são poucos 
entre nós os que gostam da maldade do patologista que não descobriu alma 
alguma ao abrir o cadáver – pelo que esta, de consequência, não existiria 
(BUSATO (org.), 2014, p.8) 

 

Da mesma forma que a religião, por muito tempo, embaçou o avanço de qualquer 

ciência empírica por seu domínio, hoje vivencia-se o fenômeno inverso, sendo fadado ao 

descrédito qualquer conhecimento que não tenha sua gênese em um laboratório. Sente-se 

esse efeito de predomínio de uma forma de conhecimento não apenas no campo do direito 

penal material, mas também do processo, quando os laudos periciais e psiquiátricos 
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ganham força de verdade fundante, ridicularizando-se qualquer decisão que possa deles 

discordar.  

Em termos de neurociência, diversas são as descobertas que pretendem exercer 

– e o vem fazendo, com relativo sucesso - influência no campo penal. Conforme dispõe 

HASSEMER, muitos dos pontos sensíveis do direito penal são resumidos e incluídos, 

sem qualquer análise aprofundada, ao universo da neurociência, que passa a determinar e 

questionar conclusões jurídicas sem preocupações para com as bases que fundamentaram 

as assertivas dos penalistas: 

Que estejamos tão divididos e desorientados frente aos neurocientistas tem 
suas razoes: não participamos dos avanços e retrocessos de seu trabalho de 
investigação; a nós só chegam, de vez em quando, algumas das conclusões. 
Como na eleição do Papa, os penalistas observam de fora a fumaça que emana 
dos caldeirões e dos cadinhos dos biólogos, e tentam interpretá-la quanto às 
consequências para sua disciplina. Aquilo que os penalistas quase lograram a 
respeito das ciências sociais em finais do século passado, ou seja: uma disputa 
em termos de igualdade, uma adaptação e integração de peças sistêmicas 
diversas, um desenvolvimento conjunto de ambas as ciências, enfim – isso está 
fora de alcance no caso da biologia humana (BUSATO (org.), 2014, p. 5) 

O que apontam os recentes estudos neurocientíficos é, em resumo, a antecipação 

dos impulsos nervosos orgânicos m relação à formação do que seria a própria consciência 

da vontade pelo indivíduo. O experimento inicial teria sido feito por Benjamin Libet, em 

1979, quando pedia para pessoas, em um momento, realizarem um movimento corporal, 

enquanto media sua atividade elétrica cerebral. Pedia, ainda, para que apontassem quando 

exatamente haviam tomado a decisão de agir: 

 

O experimento se realizou inclusive em situações em que a decisão seria 
tomada espontaneamente, sem determinação ou planejamento prévio, o que 
permitiu-lhe descobrir que os impulsos cerebrais dos sujeitos associados ao 
movimento tinham lugar uma fração de segundo antes de que os sujeitos 
estivessem conscientes de sua própria intenção de fazer o movimento. Na 
verdade, segundo aponta, o experimento demonstrou que o potencial elétrico 
gerado pelo cérebro começa, em média, 0,8 segundo antes do ato motor que se 
suporia voluntário. Ou seja, a percepção consciente do ato como voluntário é 
precedida de uma atividade cerebral inconsciente. Desse fato, concluiu Libet 
que a decisão percebida como consciente não poderia escolher nem iniciar a 
ação, a qual estaria condicionada por um potencial de prontidão (BUSATO 
(org.), 2014, p. 51) 

 

A consciência seria uma ilusão provocada pelo cérebro, e a liberdade de vontade 

também estaria resumida a uma falácia não empiricamente demonstrável. Transpostos os 

referidos acontecimentos científicos para a seara penal, em xeque estaria todo o 
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fundamento da responsabilidade baseada no livre arbítrio finalista pois, conforme 

explicitado, este na verdade estaria meramente condicionado a prévios e incontroláveis 

impulsos neuronais. 

Ademais, cairia por terra outro grande pilar da teoria do delito atual, qual seja, a 

culpabilidade. Esta que, segundo a doutrina hodierna, é composta pela imputabilidade, 

pelo potencial conhecimento da ilicitude e pela possibilidade de agir de modo diverso, 

não poderia mais sustentar-se. A impossibilidade de agir de modo diverso passaria a 

excluir da esfera de incidência do direito penal todo e qualquer comportamento criminoso, 

pois comprovado que é impossível, ao indivíduo, resistir e agir de modo diverso ao 

impulso neuronal recebido, o qual estaria fora do seu controle.  

O que restaria da ciência penal, por consequência? Apenas a de resignar-se, 

deixando aos profissionais da saúde mental a tarefa de orientar, se possível, a decisão 

inicial daqueles que venham a cometer fatos não desejados pela sociedade. No entanto, 

em que pesem os diversos pontos obscuros dessas ditas descobertas científicas, bem como 

de sua mera transposição direta para o campo penal, o objetivo da terceira parte desse 

artigo é, pelo viés da criminologia, analisar o que está nas entrelinhas desses discursos. 

 

4. O discurso criminológico por trás da “descoberta” 

Em primeiro lugar, antes de se adentrar em matéria de criminologia, é preciso 

apontar que esta, diferentemente do direito penal, não se compõe por leis e instrumentos 

concretos, sendo, portanto, mais um conjunto de ideias que busca explicar as causas e 

consequências da criminalidade, orientando e criticando as demais ciências que visam a 

regular esse fenômeno, quais sejam, o direito penal, o processo penal e a política criminal.  

As ideias do labelling approach e da teoria crítica, que muito influenciaram o 

pensamento acadêmico da criminologia brasileira, pareciam ter finalmente deslocado o 

foco dos estudos que visavam a identificar, no âmago de uma sociedade cada vez mais 

complexa, um indivíduo que, por suas características físicas, genéticas ou mesmo sociais, 

porém sempre ligadas a uma ideia eminentemente determinista, necessitaria de uma forte 

intervenção Estatal para ser combatido, neutralizado ou ressocializado. A crítica social às 

instituições acresceu um dado novo às investigações sobre o fenômeno criminal, 

permitindo ao pesquisador um olhar intramuros e, principalmente, a formulação de novas 

perguntas, as quais apontam para a parcela de culpa do próprio sistema de controle social 

na formação e proliferação de novos criminosos.  



	

Diké – Mestrado em Direito. Aracaju, vol. 4, n. 2, Ago-Dez/2015 
http://seer.ufs.br/index.php/dike/ 

36	

Contudo, mesmo tendo em vista esse panorama de ideias, é preciso confessar e 

admitir que muita dessa evolução deu-se em um espaço bastante restrito, qual seja, a 

academia, as universidades. Muitos estudos criminológicos que já são quase 

ultrapassados para os pesquisadores dessa ciência jamais chegaram a servir de base ou 

fundamento para políticas criminais colocadas em prática diariamente nas ruas de nosso 

país.5  

Seguindo-se, em linha sucessiva imaginária, a história das teorias e Escolas que 

se desenvolveram em criminologia a contar do final do século XVIII, chega-se à mesma 

conclusão da análise feita na primeira parte desse trabalho relativamente à dogmática 

penal: é difícil explicar que a ideia de segurança pública que se prolifera hoje na sociedade 

esteja intimamente relacionada com políticas de tolerância zero e law and order, as quais 

parecem vir de encontro com o longo caminho percorrido nas universidades em matéria 

de ciências criminais. 

Mas mesmo que trabalhando no plano das ideias e da abstração, nem sempre 

pode-se considerar exata a conclusão de que as ideias seguem uma linha evolutiva, 

mesmo que aparente. Muitos pensamentos que parecem superados estão mais arraigados 

na mentalidade dos pesquisadores do que possa parecer.  

É nesse sentido que, por detrás da pesquisa neurocientífica já exposta nesse 

trabalho, o que se pode auferir é, sim, uma forte tendência à adesão a correntes 

criminológicas que, novamente, buscam a resumir o problema da criminalidade e da 

violência ao seu autor. A percepção neuronal, de forma pré-condicionada, eleva aqueles 

capazes de conhecê-la, quais sejam, os cientistas, a serem os únicos possibilitados a 

resolver e atuar com segurança na questão da criminalidade. Aufere-se daí o inevitável: 

o surgimento do criminoso nato, do criminoso inegável, do que, antes de cometer o crime, 

já pode ser taxado de criminoso, mas desta vez por razões aparentemente isentas de 

preconceitos, por razões eminentemente científicas. 

Portanto, as pesquisas neurocientíficas e suas influências em sede de direito 

penal encontram sim embasamento criminológico para existir, pois estão abrigadas no 

seio do que Salo de Carvalho chama “a criminologia oficial: 

O saber criminológico, derivado do positivismo naturalista e etiológico da 
escola italiana de Lombroso, Ferri e Garófalo, será recepcionado pelos 

																																																								
	
5 Prova disso é o atual desarquivamento da PEC 171/1993, que prevê a redução da maioridade penal para 
dezesseis anos, em total dissonancia com tudo que ja foi pesquisado e escrito em material de crimes 
cometidos por menores infratores. 
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modelos integrais na qualidade de ciência coadjuvante. Assim, o local de fala 
da criminologia é o de auxiliar a ciência principal (direito penal), fornecendo 
elementos de sustentação e legitimação. Não por outro motivo esta 
criminologia oficial será fixada no âmbito da atuação dos órgãos de 
administração do sistema punitivo, ganhando, neste espaço, alta 
funcionalidade e redimensionando seu poder.(CARVALHO, 2013, p. 39) 

Essa criminologia também pode ser chamada de criminologia do outro: 

Esta é a criminologia do outro perigoso, um eco criminológico dos conflitos 
culturais e das políticas neoconservadoras. Se a criminologia da vida cotidiana 
“desdramatiza” o crime, tratando-o como parte rotineira da ordem normal das 
coisas, esta outra criminologia o “redramatiza” - retratando-o em termos 
melodramáticos, vendo-o como uma catástrofe, definindo-o num idioma bélico 
e segundo a lógica da defesa social (GARLAND, 2008, p. 389) 

A dita criminologia oficial, ainda, comprometida com a eficiência das agências 

de punitividade, ganha força com as doutrinas de Defesa Social, as quais, em que pese se 

sustentem com base no positivismo, são apresentadas ao público como teorias 

humanizadoras (CARVALHO, 2013, p. 40), que visam a preservar as vítimas e a tutelar 

o bem estar da sociedade. A essa criminologia oficial se opõe o que o autor chama a 

“outra” criminologia, a qual só se desenvolve no interior da academia. 

Outra temida conclusão pode ser auferida dessa pesquisa. O que se deve fazer 

com esse criminoso, que é refém de suas (dis)funções neuronais em seu envolvimento 

com o crime? Novamente, as alternativas são restritas, e a política das funções de 

prevenção especial da pena, principalmente em sua modalidade negativa, de 

neutralização, passam a ganhar preocupante relevo. 

A pena com sua função de prevenção geral negativa, cai em total descrédito 

(FERRAJOLI, 2010, p. 308). Ora, sabendo-se que a prevenção geral negativa consiste 

em evitar que outras pessoas delinquam, tendo em vista o “castigo” exemplar aplicado ao 

infrator, não exercerá qualquer influência, se pressuposto que o delinquente nasce com 

essa tendência, não havendo mudança possível a ser exercida pela pena em seus 

comportamentos, seja para dissuadi-lo, seja para corrigi-lo.  

A visão da pena como um tratamento, como algo de caráter medicinal que visa, 

sobretudo, a causar um bem ao criminoso, protegendo-o de si mesmo e de seus instintos 

primitivos e violentos, nos remete a um uso indiscriminado da sanção, e também a uma 

minimização das garantias, desnecessárias quando trabalhamos com sanções que curam, 

e não que retribuem o mal causado. 
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5. O que se pode auferir dessa relação tripartite? A circularidade do saber. 

Muitas ideias podem ser auferidas da análise realizada nesse trabalho, a qual 

envolve direito penal, avanços neurocientíficos e, por fim, os discursos criminológicos 

que se encontram nas entrelinhas dessas descobertas e relações.  

Com base em uma ideia de superação e de linearidade, o ensino das ciências 

criminais pressupõe um avanço de ideias que, na realidade, não acontece senão, moderada 

e parcialmente, intramuros, ou seja, dentro da fechada cúpula acadêmica. Esse fato se 

deve, em grande parte, à marginalidade da própria criminologia nos currículos jurídicos 

– ciência que deveria ter função eminentemente questionadora - e à ausência de crítica 

acessível das ideias que, ao longo dos anos, influenciaram a criminologia e a dogmática 

penal, como o positivismo e suas respectivas consequências. Essas ideias, portanto, 

permanecem predominantes no seio da sociedade, servindo de fundamento à elaboração 

de políticas criminais. 

Esse também é o pensamento de CARVALHO, quando dispõe sobre a 

fragmentação da criminologia e seu ensino formal: 

 

A inexistência de um único saber criminológico, desde sua origem 
desenvolvido, estabilizado, criticado, superado e novamente compartilhado 
pelos membros da comunidade científica (de criminólogos) – hipótese das 
revoluções científicas modernas trabalhada por Thomas Khum – gerou, no 
ensino acadêmico (formal) da criminologia, problemas de difícil superação. Os 
primeiros problemas derivam do percurso apresentado como história oficial da 
criminologia. Ao pressupor o avanço linear da técnica criminológica, 
concebido a partir da ideia de que novas teorias sucedem padrões de 
investigação defasados e que os novos modelos são necessariamente mais 
avançados em termos científicos, restou esquecido o fato de que as teorias e os 
inúmeros processos de conhecimento (inclusive o não científico) acerca de 
determinados temas coabitam, coexistem simultaneamente e são 
compartilhados no fluxo histórico. (CARVALHO, 2013, p. 43) 

 

Dessa forma, muitas das intenções desses discursos, os quais estão 

assustadoramente presentes em nossa atual forma de combate ao crime, prosseguem se 

concretizando e fazendo milhares de vítimas, todas oriundas da camada social tida como 

problemática pelo discurso oficial (ZAFFARONI, 2010, p. 139).6 Enquanto acredita-se 

																																																								
	
6 Ou seja, persistem vigentes as leis que tornam os pobres a grande clientela do sistema prisional, como por 
exemplo dificultando-se as formas de reparação de danos, despenalização e acordos nos crimes cometidos 
pelas classes mais baixas, ainda que a lesão ao bem jurídico tutelado pela norma seja muito menor do que 
nos casos de crimes econômicos, crimes de colarinho branco, etc. 
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piamente que se está evoluindo em matéria de dogmática penal e de criminologia, as 

mesmas e antigas ideias encontram-se tão fortemente arraigadas na mentalidade punitiva 

do senso comum que facilmente ganham condições eleitorais para tornarem-se as ideias 

vigentes.  

Ao cruzarmos as portas da universidade, nos deparamos com o avanço 

irrefreável de políticas de Tolerância Zero e Law in Order,7 as quais não condizem em 

nada com os estudos já realizados em matéria criminal (SHECAIRA, 2014, p. 291), e são 

obtidas por uma clara inspiração do que já foi aplicado em Nova York na década de 90, 

(GARLAND, 2008, p. 44/45). Frise-se que tais políticas, hoje, são duramente criticadas, 

pois são vistas como elitistas e desrespeitosas aos direitos humanos das classes 

desfavorecidas. 

Em uma visão ainda mais crítica, para Salo de Carvalho, sequer a academia 

superou de forma total os discursos etiológicos do criminoso nato e atávico, sendo 

inclusive o meio acadêmico ambiente de convívio entre teorias críticas e positivas no que 

tange as causas da criminalidade e seu controle possível: 

Nítida, pois, a impossibilidade de sustentar, visto não ser factível, a superação 
e a substituição dos modelos deterministas de análise do indivíduo que 
cometeu o delito (paradigma etiológico) pelas concepções críticas de avaliação 
dos processos de criminalização (paradigma de reação social). E isto inclusive 
no âmbito acadêmico. (CARVALHO, 2013, p. 44) 

Assim, o próprio ensino da criminologia, de certa forma, contribui para que o 

direito penal permaneça permeável a teorias nitidamente tendentes ao determinismo 

científico e à criminalização de autores, e não de comportamentos. A inexistência de uma 

crítica consolidada e de um estudo detalhado dessa ciência a relega para um segundo 

plano entre as ciências criminais, impossibilitando que cumpra seu principal papel, qual 

seja, o de servir de instrumento de crítica - e também de construção - de ideias. Sem 

concretizarmos tal tarefa, estamos fadados a, de tempos em tempos, retomarmos, de 

forma circular, velhos pensamentos, sob nova roupagem, como base e fundamento de 

uma falida e ineficiente, mas violenta e vtimizadora, política criminal do inimigo. 

 

 

																																																								
	
7 Importante citar a teoria das Broken Windows, ou janelas quebradas, corrente criminológica da década de 
90, ou seja, extremamente atual, e na contramão de todas as teorias do conflito e críticas, o que já prova por 
si só a falácia da sucessão linear dos pensamentos em matéria criminal. 
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Considerações finais 

Depreende-se do estudo realizado que, na era da interdisciplinariedade, é 

impossível manter qualquer ciência de forma isolada, sem a constante interação com as 

demais áreas do saber. Porém, tal conexão deve ser feita com respeito aos princípios 

básicos de cada seara, sob pena de desnaturá-lo e afrontar garantias conquistadas após 

anos de luta e sacrifícios, principalmente em matéria penal. 

Ainda, é possível auferir que a academia, atualmente, encontra-se isolada da 

prática em matéria de política criminal, padecendo a sociedade de um atraso e de um 

alarmante desconhecimento sobre as questões de combate à criminalidade. Tal se deve, 

em grande parte, ao ensino das ciências criminais, o qual não utiliza a criminologia como 

instrumento de crítica, limitando-se a abordar, de forma incompleta, sua história, e 

deixando que a criminologia oficial, que é a criminologia do outro, embase discursos de 

defesa social segregacionistas e ineficazes para o controle do crime, os quais fazem, 

anualmente, milhares de vítimas. 

A circularidade, e não a linha sucessória, do saber criminal, deve ser admitida, 

passando-se a estudar as ideias pressupondo sua coexistência e convivência, seja no 

ambiente acadêmico, seja, com mais ênfase, fora dele. Apenas com um estudo embasado 

e voltado à realidade se poderá, um dia, dar um real passo evolutivo no estudo das ciências 

criminais no Brasil. 
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UM RÉQUIEM PARA A JUSTIÇA ESTATAL? A CRISE DE 
JURISDIÇÃO E OS MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO 

DE CONFLITOS EM MATÉRIA PENAL 
 
 

A REQUIEM FOR STATE JUSTICE? THE CRISIS OF JURISDICTION 
AND THE ALTERNATIVE MEANS FOR CONFLICT RESOLUTION IN 

CRIMINAL MATTER 
                    

              
Rodrigo Sánchez Rios1 

Victor Cezar Rodrigues da Silva Costa2 
 
 
Resumo 
O presente artigo pretende abordar, a partir de uma perspectiva de declínio dos objetivos 
propostos pelo modelo de Estado de bem-estar social, a crise de jurisdição enfrentada no 
Direito contemporâneo, seja por ineficiência da máquina pública, seja pela morosidade e 
pelo número excessivo de processos submetidos Poder Judiciário. Em seguida, trazem-se 
à colação os meios alternativos de resolução de conflitos, focando principalmente nos 
casos penais, tanto como forma de desafogar o sistema de justiça criminal, quanto como 
de realizar o princípio da intervenção mínima da seara punitiva do ordenamento jurídico. 
Enfocando, por fim, a justiça restaurativa, demonstra-se a possibilidade de reintrodução 
da vítima na resolução do caso penal, possibilitando, com isso, uma forma consensual de 
solucionar contendas processuais, permitindo assim a ultrapassagem de um paradigma 
penal retributivo. 
 
Palavras-chave: crise de jurisdição; meios alternativos; justiça restaurativa; Poder 
Judiciário; Direito Penal. 
 
Abstract 
 Starting from the decline of the goals proposed by the welfare state model, this article 
intends to approach the jurisdiction crisis faced by contemporary law, either because of 
the inefficient public administration or because of the slowness and the lawsuits overload 
in the Judiciary Power. Then, alternative means of conflict resolution are studied as a way 
to relieve the criminal justice system and to achieve the principle of minimum 
intervention for the penal law in legal order. Finally, the restorative justice is shown as 
another possibility of bringing back the victim to take part in the discussion, as a form of 
resolving conflicts with an agreement between parties, which leads to overcoming the 
retributive paradigm.  
 
Keywords: jurisdiction crisis; alternative means; restorative justice; Judiciary Power; 
Criminal Law. 
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Sumário: Introdução; 1. A crise do Estado social; 2. A nova relação entre Estado e 
Sociedade; 3. A tentativa de afastar a jurisdição dos casos menos graves na esfera 
criminal; Considerações finais. 
 
Introdução 

A conflituosidade ínsita à estrutura punitiva é constantemente ignorada pela 

política criminal da atualidade. No entanto, sempre existiu e é fruto da convivência em 

sociedade. Se, antes da centralização do exercício da jurisdição por parte do Estado, 

houvesse uma contenda entre dois particulares, e um resistisse à pretensão do outro, a 

solução deveria ser obtida pelas próprias partes envolvidas, por meio da autotutela. Não 

havia um órgão com autoridade para fazer cumprir o direito, somente o mais forte sairia 

prevalecido, independentemente de ter razão ou não. No âmbito criminal, os delitos eram 

punidos pela vítima ou por seus representantes, consistindo em uma verdadeira vingança 

privada.3 

A partir da formação dos Estados modernos, restringiu-se a liberdade dos 

particulares a fim de garantir-lhes o bem-estar e a segurança, bem como de conferir 

tratamento igualitário aos mais fortes e aos mais fracos – cujos interesses dificilmente 

seriam atendidos no regime da autotutela. Nesse contexto, o ente público central tomou 

para si o exercício da jurisdição e passou a analisar os conflitos sociais de maneira 

objetiva, para então impor às partes a solução justa segundo a lei, fruto de sua potestade 

legislativa.  Aos crimes, seriam cominadas penas de acordo com a conduta praticada e 

somente com a realização de um processo judicial (nulla poena sine judicio).4  

O Poder Judiciário já não suporta o contingente de demandas propostas e de 

conflitos sociais sob sua responsabilidade. A crise de legitimidade do sistema de justiça 

criminal contemporânea há muito ultrapassa o mero plano da abstração teórica para se 

tornar visível em todos os aspectos da vida cotidiana. Consequência dessa constatação é 

que o direito penal real – praticado diariamente tanto por meio da política criminal, no 

Congresso Nacional, quanto na prática diuturna do foro – já se encontra muito afastado 

daquele direito penal racional, pensado pela dogmática crítica, com todas as garantias e 

prerrogativas a ele inerentes. 

A nova relação entre Estado e sociedade, verificada com a crise do welfare state 

e com a ascensão (e atual declínio) do neoliberalismo, fez surgir uma forma de atenuar os 

																																																								
	
3 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 26-29. 
4 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 37-38.  
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problemas estruturais do sistema de justiça: o movimento de transferência das funções 

classicamente desempenhadas pelo Poder Público para o domínio particular. Embora no 

campo jurídico esse deslocamento tenha sido modesto, ele representa uma mudança da 

mentalidade de que somente o Estado poderia garantir a imparcialidade necessária para 

se alcançar uma decisão supostamente justa. Assim, foram concebidos meios alternativos 

para resolver conflitos, principalmente com relação aos chamados direitos disponíveis.  

O escopo deste trabalho é, portanto, analisar essas novas formas de resolução 

dos casos penais que diminuam o tempo do processo e o trabalho empenhado durante o 

seu trâmite. A edição da Lei 9.099/95 trouxe para o ordenamento jurídico formas 

inovadoras para tratar os chamados delitos de menor potencial ofensivo (aqueles cuja 

pena máxima não ultrapasse dois anos), retirando-os da competência da Justiça Comum. 

O referido diploma legal, pautado pela informalidade e pela celeridade, criou dois 

institutos capazes de encurtar e até mesmo suprimir o processo penal: a transação penal 

(aplicação imediata de pena mediante acordo com o acusado) e a suspensão condicional 

do processo (levantamento do trâmite processual por um período de dois a quatro anos, 

desde que o acusado aceite cumprir certas obrigações). Como se pode perceber, a 

jurisdição não é completamente rechaçada, somente se limita sua atuação.  

Na doutrina, também como forma de se tentar diminuir a ingerência estatal do 

controle penal, e, consequentemente, conter sua irracionalidade expansiva, desenvolveu-

se o princípio da intervenção mínima, composto pela fragmentariedade e pela 

subsidiariedade. A primeira propõe a criminalização somente dos ataques mais graves aos 

bens jurídicos mais relevantes; a segunda, por sua vez, defende a intervenção do Direito 

Penal só em situações nas quais as demais áreas da repressão oficial não sejam suficientes.  

Por fim, faz-se uma análise do paradigma restaurativo, cuja finalidade é criar um 

diálogo entre as partes envolvidas no conflito (autor, vítima e comunidade) para encontrar 

uma solução e reparar o dano causado. Em oposição, o sistema de justiça tradicional adota 

o modelo retributivo, no qual se busca, por meio do processo penal, simplesmente apurar 

a culpa e aplicar castigos. Nos chamados círculos restaurativos, a comunicação entre as 

partes é feita dentro do Poder Judiciário, mas sem todas as formalidades do processo, e 

sem a imposição de uma sentença judicial. Os próprios ofensores devem, 

voluntariamente, assumir a responsabilidade, e as vítimas podem se expressar livremente 

e sugerir uma forma de reparar os danos sofridos.  

O presente estudo busca demonstrar que a mudança na relação entre Estado e 

sociedade, com a transição de diversas esferas anteriormente sob o domínio do Poder 

Público para os particulares, também afetou o judiciário. O volume de processos nas varas 
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e Tribunais evidenciou a necessidade de novas formas para a resolução de conflitos, 

alternativas à jurisdição tradicional. Para o Direito Penal, no entanto, não há como 

prescindir do controle estatal, mas é possível contornar a demora e simplificar os 

procedimentos, até como forma de contenção e racionalização deste que é o ramo de 

intervenção estatal mais radical na vida dos indivíduos5, “remédio sancionador extremo” 

6 do controle do intolerável.  

 

1. A crise do Estado social 

 

A discussão acerca dos motivos que levaram a decadência do Estado social (de 

bem-estar, Estado-Providência ou welfare state) demanda uma avaliação inicial das 

causas e do momento de sua origem. Esta temática é objeto de controvérsias entre os 

principais autores que se dedicaram ao assunto. Para Rosanvallon, suas bases remontam 

ao surgimento do Estado Moderno (séculos XVI e XVII), justamente pelo fato de ser este 

um verdadeiro Estado-Protetor, o qual se institui para defender a população e garantir os 

direitos fundamentais à vida e à propriedade. O Estado-Providência, assim, representaria 

uma continuação do Antigo Regime, mas com a finalidade de assegurar também a 

redistribuição de renda, prestação de serviços públicos, mediação das relações entre 

trabalho e capital, etc.7 

No entendimento de Bobbio,8 por outro lado, não se pode atribuir o nascimento 

do Estado social a um período anterior ao século XX. Isso porque, até então, qualquer 

medida assistencialista retirava do assistido seus direitos civis e políticos, não havendo a 

ideia de um direito subjetivo do cidadão a ser garantido pelo Estado. Exemplo disso é a 

criação da nova lei dos pobres instituída na Inglaterra em 1834,9 segundo a qual, para ter 

garantida a sua subsistência, o indivíduo deveria abdicar da própria liberdade e se 

submeter a condições degradantes nas chamadas Workhouses. Dessa forma, somente com 

o advento do século XX é que o assistencialismo não implicava qualquer restrição aos 

																																																								
	
5 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito Penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 85. 
6 ROXIN, Claus. Iniciación al Derecho Penal de hoy. Sevilha: Universidad de Sevilha, 1981, p. 31. Cf. 
BATISTA, op. cit., p. 87. 
7 MORAIS, José Luis Bolsan de; WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi. Crise do welfare state e 
hipertrofia do Estado Penal. Direito, Estado e sociedade. n. 41. jul/dez 2012,  p. 109-110. 
8 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. vol. 1. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998, p. 416. 
9 Os pobres (adultos, crianças e idosos) poderiam procurar as Workhouses, onde teriam assegurados 
moradia, trabalho e educação. Tais garantias, no entanto, acabaram se mostrando extremamente custosas, 
posto que os indivíduos eram submetidos a situações aviltantes: usavam uniformes semelhantes aos de 
prisioneiros, tinham uma rotina rígida, deveriam realizar trabalhos repetitivos e maçantes, e, sobretudo, 
eram separados de suas famílias devido à estrita categorização das pessoas para cada tipo de ofício.  
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direitos civis e políticos dos cidadãos, pelo contrário, servia como complementação a tais 

garantias. 

O Estado social conforme a definição de Wilenski,10 é aquele cuja função 

consiste em garantir a todo cidadão padrões mínimos de renda, nutrição, saúde, moradia 

e educação, como direitos políticos, e não como caridade. Todavia, a característica 

distintiva deste tipo de Estado em relação aos demais refere-se, principalmente, à 

reivindicação do povo pela intervenção estatal com o escopo de melhorar as condições 

sociais.11 Busca-se, com isso, superar a desproporção entre a igualdade política e a 

desigualdade social por meio de uma transformação na superestrutura.12  

O welfare state tornou-se uma importante fonte de pacificação social das 

democracias capitalistas no período pós-guerra, consistindo basicamente: na obrigação 

do Estado em assistir a população sujeita a determinadas necessidades ou aos riscos 

inerentes à sociedade de mercado; e no reconhecimento do papel dos sindicatos, 

importante tanto para a barganha coletiva quanto para a criação de políticas públicas. 

Estes dois componentes estruturais do Estado de bem-estar são considerados capazes de 

limitar e mitigar o conflito de classes, equilibrar as relações assimétricas de poder entre 

trabalho e capital, e superar as contradições do liberalismo, tornando-se uma solução 

política para os problemas sociais enfrentados na época.13 

O grande mérito da aproximação entre Estado e sociedade foi a realização 

material de preceitos estabelecidos abstratamente nas constituições nacionais e a sua 

plena incorporação à consciência da comunidade. Desse modo, quando a chegada da crise 

forçou o Estado a realizar cortes de benefícios assistenciais, houve forte reação popular, 

não apenas pelo fato de se estar derrubando um sistema constitucionalmente estabelecido, 

mas também pela experiência de sua concretização por meio de políticas públicas.14  

É inquestionável a existência de um Estado social, cuja implantação, diga-se de 

passagem, foi muito bem aceita; no entanto, face à crise econômica e financeira no final 

dos anos 60, questiona-se a dificuldade em mantê-lo e os elevados custos necessários para 

por em prática seus preceitos. 

																																																								
	
10 WILENSKY, Harold L. The welfare state and equality: structural and ideological roots of public 
expenditures, Berkeley: University of California Press, 1975, p. 1. Disponível em: 
<http://books.google.com.br/books?id=5zaa84FFNLwC&printsec=frontcover&hl=pt-
BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: 8 de abril de 2015.  
11 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. vol. 1. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998, p. 416. 
12 BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao Estado social. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 185. 
13 OFFE, Claus. Contradictions of the welfare state, London: Hutchinson & Co., 1984, p. 147. 
14 ESTEVE PARDO, José. La nueva relación entre Estado y sociedad: aproximación al trasfondo de la 
crisis, Madrid: Marcial Pons, 2013, p. 74. 
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São diversas as explicações para apontar as causas do declínio do Estado de bem-

estar, cabe aqui expor algumas delas. Uma leva em consideração elementos sócio-

culturais e políticos e a outra analisa os fatores econômicos responsáveis por sua ruína. 

Rosanvallon15 parte do pressuposto de que o Estado-Providência entra em crise 

devido a três diferentes problemas. O primeiro diz respeito à igualdade como fim social, 

pelo fato de tal valor ser inatingível (dentro de um sistema capitalista) e indesejado (pela 

valorização do individualismo), restando ao Estado somente a diminuição das 

desigualdades. No entanto, após ter atingido certo patamar, a igualdade perde espaço para 

outras demandas (como a segurança pública16, por exemplo) e não parece mais ter o 

respaldo social de antes. O segundo problema surge a partir do momento em que o Estado 

institucionaliza a proteção social, tomando para si atribuições anteriormente dependentes 

da interação direta entre os cidadãos, alterando a sociabilização por uma espécie de 

solidariedade automática. Em terceiro lugar está a crise do compromisso social 

keynesiano. O compromisso social firmado no Estado de bem-estar deixa de ser cumprido 

devido ao esgotamento dos recursos estatais, razão pela qual se torna alvo de duras 

críticas.  

Partindo de outro viés, a explicação econômica para o declínio do Estado social 

está na crise fiscal e no déficit público. Ambos demonstraram uma incompatibilidade 

natural entre as duas atribuições do Estado assistencial: fortalecer o consenso e a lealdade 

para com o sistema das grandes organizações de massa; e possibilitar a acumulação 

capitalista com o emprego anticonjuntural da despesa pública. O inicial equilíbrio e a 

coexistência pacífica entre o Estado e a sociedade não mais se sustentam, tornaram-se 

elemento de uma crise que poderá levar à eliminação de um desses polos.17  

Outra questão importante originada pela crise econômica e financeira foi o 

surgimento de uma insegurança acerca do futuro do welfare state, por basicamente duas 

razões. Uma territorial, pois os países periféricos foram os mais afetados pela crise, já que 

																																																								
	
15 ROSANVALLON, Pierre. A crise do Estado-Providência. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1997. 
16 Frise-se que a segurança pública, aqui, aparece como discurso declarado do direito penal oficial. 
Enquanto retórica, a proteção social supostamente se dirigiria a toda sociedade. Entretanto, na prática 
excludente, apenas é direcionada aos detentores do poder econômico, em um modelo próprio de Estado de 
Polícia. Enquanto isso, para aqueles que apresentam ameaças ao status quo das classes privilegiadas, 
obscurece-se a função latente de repressão pura e simples às classes menos favorecidas, consideradas 
perigosas aos que têm capacidade de adquirir patrimônio. Reafirma-se aqui a seletividade, como também a 
crise de legitimidade do sistema penal. Cf. BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do 
Direito Penal. Trad. de Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Revan, 2011. Cf. também WACQUANT, 
Loïc. Punir os pobres. Rio de Janeiro: Revan, 2007. 
17 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. vol. 1. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998, p. 418. 
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adotaram esse modelo de Estado tendo economias frágeis; e outra temporal, pelo fato de 

ter durado pouco tempo, menos de quarenta anos, a concessão de benefícios sociais 

também subsistiu por um período relativamente curto se comparado à vida média do 

cidadão (e ao prazo de pagamento de muitas hipotecas feitas para custear moradias).18   

À vista disso, serão apresentadas a seguir algumas das diversas implicações do 

declínio enfrentado pelo Estado social, quais sejam, o insucesso da plena integração entre 

Estado e sociedade e a consequente transferência de certas áreas por ele controladas para 

o setor privado.  

 

2. A nova relação entre Estado e sociedade 

Conforme o anteriormente exposto, percebe-se uma mudança na dinâmica entre 

Estado e sociedade no final do século XX, principalmente com o repasse de funções 

tradicionalmente desempenhadas pela Administração Pública para a iniciativa privada. 

Não se trata de uma volta à separação estabelecida pelo liberalismo, no qual havia total 

abstenção estatal sobre a esfera particular dos indivíduos, salvo para assegurar-lhes a 

liberdade e a propriedade, em um modelo próprio de Estado de polícia. 

A seguir, serão melhor delineadas quais funções se afastaram do controle estatal, 

passando a ser exercidas diretamente pela sociedade. O foco do presente trabalho, no 

entanto, é analisar quais as consequências dessa mudança de papeis para o Poder 

Judiciário, em especial para a justiça criminal. 

 

2.1. A transferência de funções do Estado para a sociedade civil 

Desde certo tempo, tornou-se visível o afastamento de determinados setores que 

anteriormente se encontravam sob o controle estatal. Importantes serviços públicos, 

característicos do Estado prestacional, deixaram de ser realizados pelo Poder Público, tais 

como: o fornecimento de energia elétrica, de água, de meios de transporte etc. A ciência 

e a tecnologia também foram se desprendendo do domínio público, seja por desinteresse 

político seja por escassez de recursos, para se desenvolverem no setor privado, o que 

contribuiu em muito para a delegação das funções estatais à sociedade.19  

Mormente no campo da economia, é fácil visualizar a nova conformação do 

Estado para tentar corrigir as falhas e controlar o mercado. Diferentemente dos modelos 

																																																								
	
18 ESTEVE PARDO, José. La nueva relación entre Estado y sociedad: aproximación al trasfondo de la 
crisis, Madrid: Marcial Pons, 2013, p. 74. 
19 ESTEVE PARDO, José. La nueva relación entre Estado y sociedad: aproximación al trasfondo de la 
crisis, Madrid: Marcial Pons, 2013, p. 79-81. 
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liberal e assistencialista, a atuação estatal deixa de interferir diretamente no mercado e 

passa a fazê-lo por meio da regulação, determinando o condicionamento normativo da 

atividade econômica privada.20  

A administração da justiça, por sua vez, até então tida por indisponível por parte 

do Estado, é um setor que aos poucos tem passado para a esfera privada. Com o aumento 

desenfreado da propositura de ações, o Judiciário se tornou ineficiente e custoso, 

principalmente para o cidadão que busca fazer valer seus direitos. Nesse contexto, a 

sociedade viu a necessidade de criar outras formas de resolver conflitos e propor 

demandas, para não ter de suportar os ônus inerentes a um processo judicial.  

 

2.2. O caso do Poder Judiciário: a ampliação dos meios alternativos para a resolução 

de conflitos 

A partir do raciocínio desenvolvido, passa-se agora a analisar as consequências 

da diminuição do controle estatal sobre um setor específico que, anteriormente, era por 

ele monopolizado. A jurisdição, embora represente um dos três poderes constituintes do 

Estado, está igualmente ultrapassando o limite do público e adentrando a esfera privada. 

Claro que este movimento é muito menor e mais limitado se comparado ao ocorrido com 

a economia e com os serviços públicos; até porque, já na formação dos Estados Nacionais, 

o movimento foi diametralmente oposto, período em que se buscou retirar a 

administração da justiça das mãos dos particulares e delegá-la ao Poder Público21.  

De acordo com Esteve Pardo,22 é possível perceber uma retirada da incidência 

estatal no  âmbito judicial, devido a duas razões. A primeira refere-se à introdução e 

generalização de instrumentos como a realização de acordo entre as partes (sobretudo no 

âmbito do direito penal) e a obrigatoriedade de audiências de conciliação; trata-se da 

																																																								
	
20 MOREIRA, Vital. Auto-regulação profissional e administração pública, Coimbra: Livraria Almedina, 
1997, p. 34-35. 
21 Apenas para fins informativos, na Idade Média (sobretudo entre os séculos XI e XIII), antes da 
conformação moderna dos Estados Nacionais centralizados, predominava na Europa um modelo, de origem 
germânica, chamado, por Sbricolli, de Justiça Negociada – aplicável principalmente para crimes de maior 
gravidade – em que a vingança da vítima era tida por direito. A lógica desse período consistia em se admitir 
que, nos crimes envolvendo pessoas, o ressarcimento do dano causado pelo delito deveria ser pleiteado pela 
própria vítima. Todavia, tal não poderia ser desproporcional nem inconveniente, tal qual a lei de talião, 
como a primeira vista possa parecer. Mediadores eram mobilizados, não se excluindo o recurso a um árbitro. 
A ideia imperante nessa época, ao contrário do que comumente se pensa, é a de que, em se considerando o 
delito uma ofensa, importa antes a reparação do dano ao ofendido do que a punição de seu agressor, não 
sendo o status quo restaurado. Tal satisfação via-se operacionalizada pelo instituto da negociação fundada 
em uma justiça comunitária baseada no consenso e não no conflito. Vide SBRICCOLI, Mario. Justiça 
Criminal. Trad. de Ricardo Sontag. Discursos sediciosos. Crime, Direito e Sociedade, Ano 15, n. 17/18, 
2010, pp. 459-460. 
22 ESTEVE PARDO, José. La nueva relación entre Estado y sociedad: aproximación al trasfondo de la 
crisis, Madrid: Marcial Pons, 2013, p. 112-113. 
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inserção de mecanismos de caráter contratual, a fim de evitar a intervenção do órgão 

jurisdicional. Aos magistrados, nesses casos, reserva-se a função de supervisionar tais 

acordos e zelar pelas garantias processuais e pelos direitos fundamentais expressos na 

Constituição.  

A segunda diz respeito à renúncia da jurisdição, caso em que se retira do Estado 

a função de ministrar a justiça. Os principais meios de se evitar a via judicial para resolver 

conflitos são a mediação e a arbitragem: a inovação percebida não está simplesmente na 

criação desses mecanismos, mas sim na postura do Estado e do legislador, os quais não 

só incentivam essas práticas alternativas como também obstaculizam o acesso ao 

Judiciário (com o aumento das custas judiciais, por exemplo). 

Todavia, somente a segunda razão efetivamente “privatiza” o exercício da 

jurisdição e está limitada à discussão de direitos patrimoniais disponíveis. O acordo entre 

as partes e a tentativa de conciliação sempre pressupõem a atuação do órgão jurisdicional, 

ainda que de maneira reduzida, permitindo maior discricionariedade aos cidadãos e 

contribuindo para a desoneração do Poder Judiciário. Mesmo não se tratando de uma 

verdadeira fuga do domínio estatal, é possível entender o acordo e a conciliação no direito 

criminal como formas de abreviar o caminho da resolução dos casos penais. 

A chamada Pirâmide da Solução dos Conflitos, desenvolvida por Cintra,23 

esboça um modelo capaz de filtrar controvérsias, cabendo à justiça somente resolver 

aquelas nas quais as partes não cheguem a um acordo. A intenção do autor é criar 

instâncias fora do Judiciário que permitam aos envolvidos conciliarem seus interesses, 

principalmente quando as questões forem menos complexas, para as quais seria pouco 

razoável a atuação de um magistrado. A referida Pirâmide é composta por doze degraus,24 

																																																								
	
23 “A ideia global da ‘Pirâmide da Solução dos Conflitos’ é criar uma série de estágios onde autor e réu, 
melhor dizendo, os contendores, ainda sem serem caracterizados como autor e réu, numa forma amical e, 
portanto, não-adversarial, ouçam um ao outro com o auxílio de um terceiro pacificador, moderador, 
mediador, árbitro ou conciliador. Nossa esperança e nossa certeza traduzem-se na ideia de que dessa 
proximidade física e negocial nasçam laços de empatia e, assim, desarmem-se os espíritos, fazendo com 
que um e outro, os contendores, descubram de fato o verdadeiro motivo pelo qual agem daquela maneira 
determinada. [...] O que se espera finalmente da eficiência da Pirâmide é que, reste resolvida boa parte dos 
conflitos, desde o acesso aos primeiros degraus – havendo, ainda, dez oportunidades, dez degraus onde isso 
poderá ocorrer. Desta maneira, ‘subirá’ aos fóruns e Tribunais, (colocados no topo da Pirâmide), uma 
quantidade residual de conflitos, agora propriamente chamados de ações. Ainda assim, em duas etapas 
judiciais (a nona e a décima primeira), continuará havendo espaço para a conciliação, aos cuidados de um 
terceiro que não o juiz.” CINTRA, Roberto Ferrari de Ulhôa. A pirâmide da solução dos conflitos. Brasília: 
Senado Federal, 2008, p. 76-77. 
24  Os estágios da Pirâmide são os seguintes: a) Primeira fase – a intimidade do cidadão; b) Segunda fase – 
o núcleo familiar; c) Terceira fase – a negociação; d) Quarta fase – o pacificador; e) Quinta fase – o 
moderador; f) Sexta fase – o mediador; g) Sétima fase – o árbitro; h) Oitava fase – o juiz de paz conciliador; 
i) Nona fase – 1ª instância judicial, processo aos cuidados do terceiro conciliador; j) Décima fase – 1ª 
instância judicial, sentença; l) Décima primeira fase – 2ª instância judicial, processo aos cuidados do 
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cada um representando uma fase pela qual se pode optar para solucionar litígios; sendo 

apenas dois deles (o décimo e o décimo segundo) parte do sistema judicial. 

Originariamente, a pirâmide foi pensada para resolver conflitos da área cível, 

mas nada impede que suas premissas sejam transportadas para solucionar controvérsias 

entre autor e vítima de um crime. A efetiva prestação jurisdicional para os crimes de 

menor e de mediana gravidade,  também tem  sido objeto de preocupação na seara da 

administração  da justiça. O próprio Presidente da Suprema Corte do  país, Min. Ricardo  

Lewandowski, tem  alertado  para as limitações concretas do Poder Judiciário  para 

atender as inúmeras demandas dos cidadãos na solução de conflitos inerentes ao convívio  

social. Os dados divulgados  pelo  magistrado -  apoiado  na tese de Cintra 25- demonstram 

a necessidade de superar uma cultura de litigiosidade em favor de um movimento de 

conciliação  e pacificação. 

 Resta claro que tais argumentos não implica na defesa e aplicação desses 

métodos alternativos no julgamento de todo e qualquer crime. Deve-se recorrer a tais 

mecanismos com o intuito de não onerar ainda mais a Justiça com fatos de pequena 

gravidade, tais como os delitos de menor potencial ofensivo ou casos nos quais não haja 

violência contra a pessoa. Nesse sentido, será feita uma análise de dispositivos presentes 

no ordenamento com a função abreviar o processo e dar maior celeridade à resposta 

jurisdicional. 

 

3. A tentativa de afastar a jurisdição dos casos menos graves na esfera criminal 

 

3.1. Juizados Especiais Criminais 

A criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais pela Lei 9.099/95 

demonstra uma clara intenção legislativa em descongestionar a justiça comum e dar 

tratamento específico a delitos de pequena monta. Tal pretensão, contudo, mostrou-se 

totalmente equivocada; não houve diminuição do volume de trabalho nas varas criminais, 

mas sim a criação de um incentivo à propositura de novas ações penais para processar 

infrações de baixa reprovabilidade.26 

																																																								
	
terceiro conciliador; m) Décima segunda fase – 2ª instância judicial, decisão colegiada. CINTRA, Roberto 
Ferrari de Ulhôa. A pirâmide da solução dos conflitos. Brasília: Senado Federal, 2008. 
25 Vide  Boletim de Noticias do STF  veiculado  em 28 de novembro  de 2014. 
26 LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 378. 
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Apesar das dificuldades, a nova lei trouxe diversos institutos para simplificar e, 

em alguns casos, inclusive abreviar o processo, desobrigando o Estado de julgar as ações 

até o fim.  

Diante disso, é necessário fazer uma ressalva: embora não exista a possibilidade 

de abdicar completamente da jurisdição na esfera penal – diferentemente da cível –, as 

válvulas de escape estabelecidas na Lei 9.099/95 representam uma forma de diminuir o 

acúmulo de processos e dar às partes certa autonomia na decisão dos casos penais. Talvez 

o termo “privatização” seja um pouco radical, na verdade houve realmente uma transição 

moderada de poder dos juízes para as partes; porém, essas situações ainda são muito 

restritas e insuficientes para efetivamente aliviarem a carga de trabalho do Judiciário.  

A própria delimitação da competência dos Juizados Especiais já reduz, em tese, 

os crimes a eles submetidos. São os chamados delitos de menor potencial ofensivo: 

contravenções penais e crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) 

anos, cumulada ou não com multa. Desse modo, percebe-se o fato de as referidas 

infrações penais não possuírem gravidade elevada e poderem deixar de ser apreciadas até 

o final pelo Judiciário.  

Obviamente não se quer aqui defender a ampliação dos institutos limitadores da 

atuação jurisdicional para todo e qualquer crime. É necessário observar a gravidade da 

conduta praticada, bem como os direitos e garantias do acusado – nem sempre respeitados 

no âmbito dos Juizados Especiais.27 O afã, tanto do magistrado quanto do Promotor, de 

acelerar e resolver de uma vez o caso penal acaba muitas vezes prejudicando o acusado, 

o qual se vê pressionado a aceitar acordos que nem sempre lhe são favoráveis.  

A transação penal é um exemplo clássico de acordo no ordenamento jurídico 

brasileiro e está prevista no artigo 76 da Lei 9.099/95, in verbis: “havendo representação 

ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de 

arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena 

restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta”. Ela não só é incentivada 

no âmbito dos Juizados como também é considerada direito subjetivo do réu. Isto é, caso 

																																																								
	
27 “Isso agudizou a crise identitária do Direito Penal, e, por consequência, a própria crise do bem jurídico. 
Processualmente, absurdos atropelos de direitos e garantias fundamentais são cometidos em nome da 
informalidade e eficiência (leia-se: utilitarismo antigarantista). 
Mais grave ainda é a relativização da presunção de inocência e de todo o rol de direitos e garantias que 
fundam o devido processo penal. Em geral, os juízes e turmas recursais operam a partir de uma equivocada 
e inconstitucional lógica de que, se o fato é de menor gravidade (e a sanção também), haveria um menor 
nível de exigência probatória e rigor formal. Isso está completamente errado.”  LOPES Jr., Aury. Direito 
processual penal. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 378. 
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ausentes as circunstâncias do §2º e incisos do artigo 76 da referida Lei,28 é imperativo que 

a acusação proponha a transação penal.   

Conforme a própria redação do dispositivo legal, saliente-se, o Ministério 

Público não poderá oferecer o acordo em situações nas quais deveria ser arquivado o 

termo circunstanciado. Isso porque, só será legítima a utilização do instituto se estiverem 

presentes as condições da ação (suspeita de autoria, legitimidade da parte, justa causa, e 

punibilidade concreta). A informalidade e o utilitarismo reinantes no contexto dos 

Juizados Especiais não significam permissão para atropelar as garantias e direitos 

fundamentais do acusado, e nem poderiam, sob pena de se estar criando verdadeiro 

tribunal de exceção.  

O entendimento de que a transação é um direito subjetivo do réu gerou uma 

mudança de interpretação da Lei, cuja permissão englobaria somente os casos de ação 

penal pública incondicionada. Assim, com a nova percepção dos juristas, passou-se a 

aceitar a transação penal também para delitos processados mediante queixa-crime.29  

Outro instituto criado para evitar o trâmite processual completo e economizar 

tempo e recursos da Justiça é a suspensão condicional do processo. Ela está prevista no 

artigo 89 da Lei 9.099/95, cuja redação determina a possibilidade de suspender o processo 

por 2 a 4 anos, caso estejam presentes certos requisitos.  

A aplicação deste benefício está sujeita às seguintes condições: a) pena mínima 

cominada igual ou inferior a 1 ano; b) o acusado não estar sendo processado ou não ter 

sido condenado por outro crime; e c) estarem presentes os requisitos da suspensão 

condicional da pena. O instituto pode ser aplicado inclusive nos delitos não abarcados 

																																																								
	
28  § 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado: 
I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença 
definitiva; 
II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva 
ou multa, nos termos deste artigo; 
III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e 
as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. 
29 PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PROCURADOR-REGIONAL DA 
REPÚBLICA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. [...] INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL 
OFENSIVO. CABIMENTO DA TRANSAÇÃO PENAL. 
[...] 
VIII - Tratando-se de delito que se apura mediante ação penal privada, a proposta de transação penal 
deve ser feita pelo querelante. (Precedentes do STJ). Rejeição da preliminar relativa à extinção da 
punibilidade em razão da decadência. Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam do 
querelante. Exordial acusatória rejeitada em relação ao crime de calúnia majorada. Queixa-crime rejeitada 
quanto ao delito tipificado no art. 140 c/c art. 141, inciso III, do Código Penal. Recebimento da queixa 
sobrestado em relação ao tipo inscrito no art. 139 c/c art. 141, inciso III, ambos do Código Penal, tendo em 
vista a possibilidade de proposta de transação penal (ex vi do art. 72, da Lei nº 9.099/95). (grifo nosso) 
(STJ - Apn: 390 DF 2004/0163560-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 
01/06/2005, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJ 08/08/2005 p. 175 LEXSTJ vol. 193 p. 245 
RSTJ vol. 194 p. 21) 
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pela definição de menor potencial ofensivo. Na hipótese de o réu aceitar o acordo 

proposto pelo Ministério Público, ele deverá cumprir determinadas obrigações, sendo 

algumas delas descritas no próprio tipo penal e outras aplicadas a critério do magistrado.  

Assim como a transação penal, a suspensão condicional do processo é direito 

subjetivo do réu, sendo obrigatória a sua proposição quando preenchidos os requisitos 

exigidos em lei. Entendimento este corroborado pela súmula 696 do Superior Tribunal de 

Justiça: reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do 

processo, mas se recusando o Promotor de justiça a propô-la, o Juiz, dissentindo, 

remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código 

de Processo Penal. 

A suspensão condicional do processo é cabível nos crimes de ação penal privada; 

o seu oferecimento, no entanto, deve partir do querelante. Caso ele opte pelo 

prosseguimento da ação penal, mesmo quando preenchidos os requisitos legais para a 

concessão do benefício, irá se constatar a falta de um entendimento pacificado acerca de 

como proceder. Diversos autores afirmam que nada pode ser feito; outros defendem a 

atuação do juiz para garantir o direito subjetivo do réu, devendo, ele mesmo, fazer a 

proposta.30  

Ao final, cumpridas todas as condições impostas e passado o período estipulado 

no acordo, extingue-se o processo, evitando-se a reincidência e os maus antecedentes.  

Ambos os acordos são meios evidentes de superar a demora e de diminuir o 

volume de processos que tramitam Justiça. Não há, como já mencionado, declínio da 

jurisdição.  Nada obstante, defende-se no presente trabalho o desenvolvimento de novas 

formas de resolução de conflitos criminais de pequena monta (tais como as contravenções 

penais) pela própria sociedade, sem envolver o aparato Estatal. 

 

3.2. O princípio da intervenção mínima – criações doutrinárias para selecionar 

condutas que efetivamente merecem passar pelo Judiciário 

Seria temerário permitir que o Direito Penal fosse aplicado a condutas 

indeterminadas, sem qualquer critério de seletividade0. Pela doutrina, foi traçado um 

limite para a criminalização a partir do conceito de bem jurídico, na definição de Roxin:31 

																																																								
	
30 LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 977. 
31 Tradução livre do original: “Se pueden definir los bienes jurídicos como realidades o fines que son 
necesarios para una vida social libre y segura que garantice los derechos humanos y fundamentales del 
individuo, para el funcionamiento del sistema estatal erigido para la consecución de tal fin.” (grifos no 
original) ROXIN, Claus. ¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del derecho penal?. In: 
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bens jurídicos são realidades ou fins necessários para uma vida social livre e segura que 

garanta os direitos humanos e fundamentais do indivíduo, ou para o funcionamento do 

sistema estatal erigido para a persecução de tal fim. 

O conceito acima parece dizer respeito a valores imateriais; todavia, com um 

raciocínio mais aprofundado chega-se à conclusão de que, se fossem efetivamente 

abstratos, tais valores jamais poderiam sofrer lesões. Os bens jurídicos são, na verdade, 

entidades concretas, empíricas, consideradas importantes no meio social – o que não se 

confunde com a realidade material, isto é, com objetos físicos dignos de proteção pela lei 

penal.32 Assim, a proteção da ordem econômica, da incolumidade pública, da paz pública 

são exemplos de elementos indeterminados e que, por esse motivo, não se enquadram na 

ideia de bem jurídico.33  

A área criminal sempre foi tida como um ramo suplementar do direito, isto é, 

somente as condutas lesivas aos bens jurídicos mais importantes seriam merecedoras de 

pena. As opções político-criminais do legislador selecionam quais deles serão protegidos 

pela norma penal (por exemplo: a vida; a integridade e a saúde corporais; o patrimônio; 

a honra; a liberdade individual; a sexualidade; a Administração Pública; etc.).34 

Além dos bens jurídicos – critério de criminalização e objeto da proteção penal35 

– devem ser observados outros impedimento à expansão desenfreada do Direito Penal. 

Também se discute a justificação democrática36 da tipificação de condutas, previamente 

à análise da existência ou não de um bem jurídico digno dessa proteção. O objeto de 

																																																								
	
HEFENDEHL, Roland. La teoría del bien jurídico: ¿fundamento de legitimación del Derecho penal o juego 
de abalorios dogmático? Madrid: Marcial Pons, 2007, p. 448. 
32 ROXIN, Claus. ¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del derecho penal?. In: HEFENDEHL, 
Roland. La teoría del bien jurídico: ¿fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios 
dogmático? Madrid: Marcial Pons, 2007, p. 447. 
33 “Tampoco han de ser reconocidos como bienes jurídicos aquellos objetos de abstracción inaprensible. El 
legislador alemán, por ejemplo, pune ciertas formas de conducta cuando son ‘adecuadas’ para ‘perturbar la 
paz pública’. Con lo anterior no se describe un bien jurídico suficientemente concreto. La exigida 
‘adecuación’ precisa un juicio de valor insuficientemente fundado empíricamente. Para conseguir una 
solución racional susceptible de ser fundamentada de modo convincente ha de renunciarse a estos vagos 
conceptos generales y constatarse si tales preceptos pretenden prevenir una auténtica amenaza para la 
seguridad o sólo persiguen la protección de tabúes o sentimientos.” ROXIN, Claus. ¿Es la protección de 
bienes jurídicos una finalidad del derecho penal?. In: HEFENDEHL, Roland. La teoría del bien jurídico: 
¿fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático? Madrid: Marcial Pons, 
2007, p. 452. 
34 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito Penal: parte geral. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010, p. 
5. 
35 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito Penal: parte geral. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010, p. 
17. 
36 ROXIN, Claus. ¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del derecho penal?. In: HEFENDEHL, 
Roland. La teoría del bien jurídico: ¿fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios 
dogmático? Madrid: Marcial Pons, 2007, p. 453-454. 
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estudo da presente seção, entretanto, será o princípio da intervenção mínima, invenção 

doutrinária composta pelas características da fragmentariedade e da subsidiariedade. 

O primeiro limite ao Direito Penal é a sua característica fragmentária. Isto é, só 

se pode intervir em situações excepcionais e isso é justamente o que distingue a seara 

criminal das demais disciplinas jurídicas.37 Apenas a caracterização de um valor como 

bem jurídico não é suficiente para demonstrar a necessidade de sua proteção; deve-se 

levar em consideração também a materialidade e a gravidade do ataque. Por conseguinte, 

a simples agressão a um bem jurídico não é capaz de legitimar uma automática 

criminalização; o verdadeiro fator determinante para justificar a tipificação de uma 

conduta é seu potencial lesivo.38 

A segunda característica, a subsidiariedade, restringe a atuação do Direito Penal 

somente àquelas condutas que não podem ser devidamente resolvidas nos demais âmbitos 

do controle social.39 A criminalização não é necessária quando outros meios são capazes 

de produzir de maneira mais eficiente a prevenção que se espera da pena, mesmo se o 

bem jurídico tiver certa relevância.  

Por exemplo, num caso de inadimplência de aluguel, é muito mais eficaz ajuizar 

uma ação de despejo, sendo absolutamente dispensável a intervenção do Direito Penal.40 

Houve, na verdade, uma conduta com lesividade extremamente baixa, sendo 

desnecessária e injustificada sua tipificação.41 A mera importância do bem jurídico 

(patrimônio), nesse sentido, não é suficiente para apoiar a criação de um tipo penal.  

Embora seja este um entendimento majoritário entre doutrinadores e 

profissionais atuantes na área, a aplicação efetiva da subsidiariedade não se verifica na 

prática. O Direito Penal como ultima ratio é mera utopia, são vários os exemplos que 

corroboram tal constatação. A responsabilidade da pessoa jurídica nos crimes 

ambientais42 é totalmente contrária ao princípio da intervenção mínima, as penas 

restritivas de direitos e multas podem muito bem ser aplicadas administrativamente. Da 

mesma forma, ao tipificar meras infrações  tributárias – desvinculadas de outras 

																																																								
	
37 BUSATO, Paulo. Direito Penal: parte geral. São Paulo: Atlas, 2013, p. 56-59. 
38 ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general – Tomo I. Madrid: Civitas, 2006, p. 65. 
39 BUSATO, Paulo. Direito Penal: parte geral. São Paulo: Atlas, 2013, p. 60. 
40 “[...] Não se pode falar de necessidade de intervenção do Direito Penal para cobrar uma inadimplência 
de aluguel quando as medidas civis de despejo se provam mais eficientes e menos custosas.” BUSATO, 
Paulo. Direito Penal: parte geral. São Paulo: Atlas, 2013, p. 60. 
41 BUSATO, Paulo. Direito Penal: parte geral. São Paulo: Atlas, 2013, p. 61. 
42 Nesse sentido: “En otros casos – p.ej. en algunas formas de conductas nocivas para el medio ambiente – 
los deberes y sanciones administrativas pueden ser a menudo más eficaces que la persecución penal, que 
en estos casos frecuentemente tropieza con dificultades para aclarar la responsabilidad individual.”  
ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general – Tomo I. Madrid: Civitas, 2006, p. 66. 
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modalidades delitivas como o da falsidade ideológica ou material, da organização 

criminosa entre outras -   o Direito Penal passa a ser utilizado como forma de intimidar o 

contribuinte, por meio da pena de prisão, a pagar a quantia devida (tanto é assim que se 

extingue a punibilidade pela quitação ou parcelamento da dívida); ou seja, transfere-se 

para a esfera criminal uma questão facilmente resolvida pela própria legislação tributária, 

a qual já oferece multas elevadíssimas em caso de inadimplemento.  

A intervenção mínima determina a diminuição do alcance do Direito Penal, cuja 

disciplina deve abarcar somente as ações mais lesivas aos bens jurídicos mais relevantes, 

bem como apenas as condutas não suficientemente sancionadas nos ramos administrativo 

e civil. À vista disso, a fragmentariedade e a subsidiariedade, ao limitarem a criação de 

novos tipos penais também poderiam afastar, em tese, a tutela do Estado na resolução dos 

casos menos graves – já que tais princípios não se verificam de maneira efetiva na prática.  

 

3.3. Justiça restaurativa 

Ao monopolizar a justiça, o Estado retirou das partes a autonomia para a 

resolução de conflitos43, propondo-se a processar o ofensor sob a justificativa de impedir 

a vingança privada. Com isso, no entanto, a vítima foi completamente excluída das 

discussões de seu interesse: os mecanismos de intervenção do ofendido no processo não 

permitem qualquer reparação do dano causado, mas justamente provocam o indesejado 

sentimento de vingança (confundido com o anseio por justiça). Após vários séculos de 

práticas retributivas, não se vislumbra qualquer benefício em descartar completamente a 

perspectiva da vítima no processo penal, pelo contrário, a mera punição por punição, sem 

que se reflita acerca do crime, torna inócua a decisão condenatória.  

O paradigma restaurativo, por sua vez, mostra-se como uma alternativa 

interessante aos métodos tradicionais de resolução de conflitos pelo Poder Judiciário. Não 

há um conceito único de Justiça Restaurativa, ela pode assumir diversos modelos, mas o 

seu objetivo é um só: reparar o dano causado pelo crime, propondo um diálogo entre a 

vítima e o autor, sem deixar de lado (quando for o caso) a perspectiva da comunidade 

afetada.   

Internacionalmente existem diversas normativas editadas pelo Conselho 

Econômico e Social das Nações Unidas com a finalidade de incentivar práticas 

restaurativas, sobretudo no sistema penal. A primeira dela foi a Resolução 1999/26, 

																																																								
	
43 Vide nota 21 supra. 
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intitulada “Desenvolvimento e Implementação de Medidas de Mediação e Justiça 

Restaurativa na Justiça Criminal”. No referido documento, o Conselho: 

1. Reconheceu que, enquanto um número significativo de ofensas pouco 
relevantes colocam em risco a segurança e o conforto dos cidadãos, os 
mecanismos tradicionais da justiça criminal nem sempre fornecem uma 
resposta adequada e rápida a esses fenômenos, tanto em relação à vítima 
quanto aos critérios de adequação das penas; 
2. Salienta que meios importantes de resolver ofensas leves, em determinados 
casos, podem ser representados pela mediação e por medidas de justiça 
restaurativa, principalmente aquelas que, sob a supervisão de uma autoridade 
(judicial ou não), facilitam o encontro entre autor e vítima, a compensação 
pelos danos causados, ou a prestação de serviços à comunidade [...].44 

Percebe-se, assim, a preocupação de organismos internacionais em encontrar 

alternativas à justiça, cuja resposta lenta e burocrática não consegue mais dar conta dos 

conflitos sociais, principalmente daqueles mais corriqueiros e de fácil solução. Na 

Resolução 2000/14, foram discutidos possíveis princípios para a utilização de programas 

restaurativos em matérias criminais, e na de número 2002/12 estes foram oficializados. 

As diretrizes para a aplicação da justiça restaurativa seriam as seguintes: a) podem ser 

utilizadas em qualquer fase do sistema penal; b) deve haver prova suficiente de autoria, 

bem como o consentimento da vítima e o do autor; c) as partes precisam estar de acordo 

sobre os fatos objeto do conflito; d) a participação do autor no processo restaurativo não 

pode servir de prova para sua condenação; e) a segurança das partes deve ser garantida 

etc.45  

																																																								
	
44 Tradução livre do original: “1. Recognizes that, while a significant number of minor offences jeopardize 
citizens security and comfort, traditional criminal justice mechanisms do not always provide an appropriate 
and timely response to those phenomena, whether from the perspective of the victim or in terms of adequate 
and appropriate penalties; 
2. Stresses that an important means of settlement of minor disputes and offenses can be represented, in 
appropriate cases, by mediation and restorative justice measures, especially measures that, under the 
supervision of a judicial or other competent authority, facilitate the meeting of the offender with the victim, 
compensation for damages suffered or the provision of community services […].” 
45 II. Use of restorative justice programmes  
6. Restorative justice programmes may be used at any stage of the criminal justice system, subject to 
national law.  
7. Restorative processes should be used only where there is sufficient evidence to charge the offender and 
with the free and voluntary consent of the victim and the offender. The victim and the offender should be 
able to withdraw such consent at any time during the process. Agreements should be arrived at voluntarily 
and should contain only reasonable and proportionate obligations.  
8. The victim and the offender should normally agree on the basic facts of a case as the basis for their 
participation in a restorative process. Participation of the offender shall not be used as evidence of admission 
of guilt in subsequent legal proceedings.  
9. Disparities leading to power imbalances, as well as cultural differences among the parties, should be 
taken into consideration in referring a case to, and in conducting, a restorative process.  
10. The safety of the parties shall be considered in referring any case to, and in conducting, a restorative 
process.  
11. Where restorative processes are not suitable or possible, the case should be referred to the criminal 
justice authorities and a decision should be taken as to how to proceed without delay. In such cases, criminal 
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No Brasil, existem importantes experiências restaurativas envolvendo a justiça 

criminal. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio da Portaria 

Conjunta nº15 de 2004, instituiu uma Comissão para verificar a adaptabilidade da Justiça 

Restaurativa ao aparato judicial da região e determinar a implantação de um projeto piloto 

na comunidade do Núcleo Bandeirante. Já no ano seguinte, o projeto foi colocado em 

prática nos Juizados Especiais do Núcleo Bandeirante e obteve retorno satisfatório.  

Em Porto Alegre, no ano de 2005, foi iniciado um programa restaurativo com o 

nome de “Justiça para o Século 21”, tendo como foco principal os crimes cometidos por 

menores de idade. Os objetivos da iniciativa são os seguintes: 

- Qualificar a execução das medidas socioeducativas no Juizado da Infância e 
da Juventude em Porto Alegre, no âmbito do processo judicial e do 
atendimento técnico, mediante os princípios e métodos da Justiça Restaurativa; 
- Contribuir com a garantia dos direitos humanos e com a prevenção da 
violência nas relações em que os adolescentes em atendimento tomam parte; 
- Sistematizar e difundir a metodologia necessária à implantação da Justiça 
Restaurativa no Sistema de Justiça da Infância e da Juventude, e nas demais 
políticas públicas.46 
  

 Conforme relatório apresentado em 2012, foram encaminhados 261 casos para a 

Central de Práticas Restaurativas de Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre.47 

Ao contrário do projeto realizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, as práticas 

da “Justiça para o Século 21” englobam qualquer crime. Nos casos atendidos havia: 

latrocínio, roubo, furto, tentativa de homicídio/homicídio, produção e tráfico de drogas, 

lesões corporais, dentre outros.  

Dos 79 encontros restaurativos realizados entre autor, vítima e comunidade, em 

100% dos casos foram realizados e cumpridos os acordos firmados. Em 98 ocasiões, os 

envolvidos optaram por não continuar com o procedimento restaurativo, segundo 

explicado no relatório: 

Estes motivos variam entre participantes que optam por não participar do 
encontro; existem situações onde os adolescentes evadiram da unidade de 
provação de liberdade; outras em que os ofensores ou as vítimas não foram 

																																																								
	
justice officials should endeavour to encourage the offender to take responsibility vis-à-vis the victim and 
affected communities, and support the reintegration of the victim and the offender into the community”. 
46 Disponível em: <http://www.justica21.org.br/j21.php?id=100&pg=0#.VTUD1SHBzRY>. Acesso em: 
15 de abril de 2015. 
47 Disponível em: 
<http://www.justica21.org.br/arquivos/RELATRIO+CPR+JIJ+AGO+2012+FINAL.pdf.> Acesso em: 15 
de abril de 2015. 



	

Diké – Mestrado em Direito. Aracaju, vol. 4, n. 2, Ago-Dez/2015 
http://seer.ufs.br/index.php/dike/ 

60	
localizados; casos em que os adolescentes não assumiram a autoria do fato; 
casos em que a vítima desistiu de participar.48 

Também se iniciaram projetos de Justiça Restaurativa no Estado de São Paulo, 

mais especificamente na cidade de São Caetano do Sul, com o intuito de solucionar 

conflitos envolvendo crianças e adolescentes. Em Minas Gerais, as práticas restaurativas 

eram voltadas para os crimes de menor potencial ofensivo bem como para atos 

infracionais. O projeto maranhense foi realizado no município de São José de Ribamar, 

em casos de atos infracionais, tanto dentro quanto fora do Poder Judiciário.  

A Justiça Restaurativa vem ganhando força no país e se mostra uma importante 

alternativa à via judicial, principalmente por ser célere (sem deixar de lado garantias 

fundamentais) e efetiva. Isto é, a solução dos casos se dá por meio do diálogo, sem a 

burocracia característica do aparato estatal; as vítimas são incluídas na discussão e passam 

a ser figuras ativas, ao contrário do processo tradicional; o ofensor, mediante a 

comunicação, assume voluntariamente a responsabilidade e compreende a gravidade da 

conduta praticada; a comunidade (família ou pessoas integrantes do mesmo ambiente da 

vítima) também sofre um dano e uma diminuição do sentimento de segurança e, portanto, 

pode participar do círculo restaurativo; e, finalmente, os resultados são mais satisfatórios 

se comparados a um processo judicial no qual impõe-se uma solução que não beneficia 

nenhuma das partes.  

 

Considerações finais 

Desde a crise do Estado de bem-estar social, a divisão entre os setores público e 

privado têm se tornado cada vez mais indeterminada. Diversos serviços tradicionalmente 

desempenhados pela administração pública foram sendo delegados para o domínio dos 

particulares, inclusive a justiça. O exemplo clássico para certas áreas do direito são os 

Tribunais de Arbitragem, já difundidos e muito bem aceitos como meios alternativos à 

jurisdição. O presente artigo, no entanto, buscou analisar a possibilidade de implantação 

desses novos métodos para o Direito Penal.  

Dificilmente, no âmbito criminal, será possível prescindir totalmente da 

jurisdição, devendo, em todo caso, ser preservado um certo núcleo de indisponibilidade 

em relação aos delitos de maior gravidade. Todavia, os métodos alternativos tornam-se 

de urgente necessidade frente à acumulação de processos em trâmite no Poder Judiciário. 

																																																								
	
48 Disponível em: <http://www.justica21.org.br/arquivos/RELATRIO+CPR+JIJ+AGO+2012+ 
FINAL.pdf.> Acesso em: 15 de abril de 2015. 
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Sobretudo nos delitos de pequena monta, os quais sequer deveriam ser tutelados pela 

norma penal, e servem apenas para aumentar o volume de casos nos Juizados Especiais e 

Varas Criminais. 

Nas situações menos graves, é simples encontrar soluções mais benéficas para 

as partes conflitantes, sem que tenham de enfrentar as dificuldades e a demora de um 

processo penal. A Lei criadora dos Juizados Especiais trouxe novas formas de abreviar o 

tempo de resposta jurisdicional, permitindo acordo entre réu e acusação para aplicar 

imediatamente a pena ou criando a possibilidade de suspensão do processo mediante o 

cumprimento de certas condições. Tais instrumentos são extremamente eficazes na 

resolução rápida dos casos, evitando a sobrecarga de trabalho do Judiciário. A aplicação 

dessas alternativas está limitada, no caso da transação penal, aos crimes de menor 

potencial ofensivo, mas poderia também ser utilizada em delitos mais simples, ainda que 

com penas mais elevadas.  

O princípio da intervenção mínima, desenvolvido pela doutrina e ignorado pelo 

legislador, representa uma alternativa importante à tipificação de condutas para toda e 

qualquer lesão a bens jurídicos, sem uma análise prévia da efetiva necessidade da tutela 

penal.  

A Justiça Restaurativa, igualmente, é uma nova modalidade de resolução de 

conflitos pautada pelo diálogo entre vítima, autor e comunidade. Assim, ao Poder 

Judiciário cabe apenas supervisionar os acordos realizados, não havendo a obrigação de 

instaurar um processo, com todas as suas formalidades. Vale lembrar que essa forma de 

solucionar controvérsias tem benefícios se comparada à tradicional. A pena (caso 

entendida como necessária) ganha um sentido para as partes envolvidas e não é 

simplesmente imposta pelo Estado ao condenado. 

São diversos os delitos passíveis de serem resolvidos por via diversa da judicial. 

O furto, por exemplo, é um crime sem violência contra a pessoa e cuja repressão, muitas 

vezes, se mostra extremamente desproporcional à efetiva lesão do bem jurídico. A 

subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel não parece ser tão grave a ponto 

de ensejar pena de prisão, mesmo se cumprida em regime aberto. Principalmente se for 

possível ao autor reparar o dano, já que a pena não seria capaz de fornecer uma resposta 

satisfatória à vítima. Nos crimes tributários, por outro lado, a situação é diametralmente 

oposta: extingue-se a punibilidade com o mero parcelamento do débito. Ora, a lesão 

causada pelo crime de furto não se compara àquela decorrente de delitos tributários, os 

quais atingem indiretamente toda a sociedade. 
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Constata-se, assim, uma grave incoerência na política criminal brasileira, que 

solucionada traria inúmeras vantagens à jurisdição e também aos jurisdicionados. Os 

meios alternativos de resolução de conflitos podem ser uma resposta válida e benéfica 

para os atuais problemas enfrentados pelo Poder Judiciário. O processo penal é essencial 

para a administração da Justiça, e dificilmente será suprimido por completo, sobretudo 

em razão das garantias fundamentais dos cidadãos; mas trata-se de um instrumento que 

dificulta a resposta jurisdicional e, como já antevia Carnelutti, impõe ao acusado outra 

pena além das previstas no Código Penal: a demora. 
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LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA E 
CIDADANIA DA UNIÃO EUROPEIA 

 
DEMOCRATIC LEGITIMACY AND  
EUROPEAN UNION CITIZENSHIP 

 

Francielle Vieira Oliveira1 
 

Resumo 
O presente trabalho apresenta um breve relato histórico do processo de legitimação 
democrática da União Europeia, incluindo o surgimento da cidadania europeia. Na 
sequência são analisados alguns argumentos que rejeitam a tese no-demos no democracy, 
abordando neste sentido a prescindibilidade de um povo como requisito a conferir 
legitimidade à democracia da União Europeia. Combatida a tese no demos, passamos a 
verificar quais critérios de legitimação democrática são mais adequados à estrutura 
organizacional da União Europeia. Deste modo observamos que a democracia 
supranacional não tem de ser um espelho da democracia nacional, pois a União Europeia 
possui uma estrutura organizacional diferente da do Estado. O suposto défice democrático 
da União Europeia não decorre, portanto, do fato de não possuir os mesmos 
procedimentos eleitorais tais como aqueles implantados em um Estado Democrático de 
Direito. O défice democrático que atualmente identificamos na União Europeia é 
resultado da inexistência de um espaço público onde os cidadãos possam participar mais 
ativamente dos processos decisórios.  
 
Palavras-chave: União Europeia; legitimidade democrática; demoi-cracia; cidadania 
europeia; espaço público.  
 
Abstract 
This paper presents a brief historical account on European Union's democratic legitimacy 
process, including the emergence of European citizenship. Following are analyzed some 
arguments which reject the thesis no demos no democracy, addressing in this sense the 
needlessness of a people as a requirement to give legitimacy to the European Union 
democracy. Countered the thesis no demos, we began to see which legitimacy criteria are 
best suited to the organizational structure of the European Union. Thus we observed that 
supranational democracy does not have to be a mirror of national democracy, once 
European Union has a different organizational structure from a State. The alleged 
democratic deficit of the European Union, therefore, does not have to be with the fact that 
it does not have the same electoral procedures such as those deployed in a democratic 
State. The current democratic deficit we identified in the European Union is due to the 
lack of a public space where European citizens can participate more actively in decision-
making. 
 
Keywords: European Union; democratic legitimacy; demoi-cracy; European citizenship; 
public space.  
																																																								
	
1 Doutoranda em Ciências Jurídicas Públicas na Universidade do Minho, com bolsa atribuída pela Capes; 
Pesquisadora do Centro de Estudos em Direito da União Europeia da Escola de Direito da Universidade do 
Minho. 
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Introdução 

O que caracteriza a União Europeia hoje não é somente o seu sistema de 

governação multinível, mas também os seus múltiplos contextos políticos, econômicos e 

sociais que propiciaram o surgimento de uma organização única em termos estruturais e 

organizacionais. Ao longo de seu processo de integração, a União Europeia não contou 

apenas com diferentes grupos e instituições, mas apoiou-se também em um arcabouço 

jurídico baseado em princípios e valores comuns.  

E foi através do desenvolvimento destes princípios e valores comuns, 

acompanhado das necessidades que surgiram no decorrer da integração, que a 

legitimidade democrática e a cidadania europeia foram sendo moldadas. Neste trabalho 

apresentaremos um apanhado histórico sobre o processo de legitimação democrática e o 

desenvolvimento da noção de cidadania na União Europeia, debruçando também nossa 

atenção sobre o conceito de democracia supranacional e sobre os critérios de legitimação 

democrática que melhor se adaptam às estruturas funcionais da União Europeia.  

 

1. O desenvolvimento da democracia supranacional no decorrer do processo de 

integração da União Europeia 

Como sabemos, a integração europeia teve início após a Segunda Guerra 

Mundial com o objetivo de estabelecer a paz entre os Estados beligerantes. Neste intento, 

a primeira medida tomada com o Tratado de Paris (1951), que instituiu a Comunidade 

Europeia do Carvão e do Aço (CECA), foi de amortizar os interesses econômicos e 

políticos, especialmente no que se referia ao controle do Vale do Ruhr.   

Não obstante o inicial sucesso alcançado por aquele embrionário estágio 

integrativo, poucos anos mais tarde algumas instabilidades geradas por desconfianças 

mútuas passaram a melindrar a continuidade do acordo. Para ceifar qualquer discórdia 

que pudesse provocar um novo conflito, a solução encontrada casava com a necessidade 

de um aprofundamento das cooperações econômicas entre os Estados. O resultado foi a 

criação da Comunidade Europeia (CE) e da Comunidade Europeia de Energia Atómica 

(CEEA) através dos Tratados de Roma (1957) 2.  

																																																								
	
2 Até então só faziam parte da CECA, da CE e da CEEA a França, a Alemanha, a Itália, a Bélgica, a Holanda 
e o Luxemburgo. 
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A partir de então a estrutura organizativa europeia passava a ser caracterizada 

por um equilíbrio institucional entre três órgãos: a Comissão, o Conselho e o Parlamento 

Europeu3 (doravante: PE). Enquanto a Comissão (composta por membros nomeados 

pelos governos dos Estados-Membros) detinha o monopólio da iniciativa legislativa, ao 

Parlamento (eleito pelos cidadãos por sufrágio direto universal) e ao Conselho (composto 

por representantes dos governos dos Estados-Membros) restavam a competência 

consultiva.  

Apesar da criação do PE ter sido considerada o primeiro passo no sentido de 

aproximar os cidadãos da vida política, a primeira eleição direta para a escolha de seus 

representantes deu-se apenas em 1979. Outrossim, não havia partidos políticos 

supranacionais europeus4. Por conseguinte, o sufrágio era realizado somente em âmbito 

nacional, de acordo com as legislações de cada Estado-Membro. Tal fato suscitava a 

discussão em torno da suposta falta de um espaço público europeu, onde os cidadãos 

pudessem formar uma opinião pública europeia e deliberar sobre as tomadas de decisões5. 

Além disso, questionava-se também o fato do PE não exercer atividade legiferante, o que 

à partida feriria o princípio da democracia representativa.  

Tal estrutura organizativa da integração europeia deu mote a críticas que 

passaram a sustentar a existência de um défice democrático europeu. Os argumentos 

tecidos neste sentido fundamentavam-se na teoria democrática moderna que, desde 

Rousseau, não vislumbra a possibilidade do exercício do poder político senão 

subordinado à soberania popular. Nesta medida, mesmo que o PE fosse eleito, faltava-lhe 

a competência legislativa. Outro fato talvez ainda mais agravante residia na inexistência 

de um povo (demos) europeu homogéneo que pudesse dar legitimidade ao poder político 

das instituições europeia, conforme analisaremos mais adiante.  

																																																								
	
3 Antes a CECA era formada por uma Alta Autoridade comum, uma Assembleia e um Conselho de 
Ministros. A Assembleia era composta por delegados dos Parlamentos nacionais e o Conselho integrava 
representantes delegados dos Governos nacionais, sendo a presidência exercida rotativamente por cada 
membro e destinava a harmonizar a ação da Alta Autoridade, a qual assegurava a vigilância do mercado, o 
respeito pelas regras da concorrência e a transparência dos preços.  
4 Naquela época David Marquand já dizia que a emergência de uma política pan-europeia somente seria 
democrática se as bases estruturantes da política fossem transferidas de uma “Europe des patries”, onde as 
políticas a nível Europeu são estruturadas ao redor de identidades e governos nacionais, para uma “Europe 
des partis”, onde a contestação política é estruturada através de um sistema partidário (1978, p.425-45).  
5 Sobre as diversas implicações atuais concernentes ao espaço público e à opinião pública, veja: Daniel 
Innerarity, O Novo Espaço Público, tradução de Manuel Ruas, Lisboa: Teorema, 2010, p. 7-285. Para uma 
outra leitura sobre o tema, Jürgen Habermas, Mudança Estrutural da Esfera Pública, 2.ª edição, tradução de 
Flávio R. Kothe, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.  
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Neste diapasão podemos afirmar que, em que pese a introdução do direito de 

sufrágio universal pelos Tratados de Roma, a democracia na CE ainda não era uma 

preocupação de grande relevo, tanto que só veio a ser explicitamente mencionada no Ato 

Único Europeu de 1986 (que entrou em vigor em 1987). Em sua exposição de motivos, o 

documento elencava os princípios básicos e necessários à continuidade da integração 

europeia e dentre eles estava o de promover a democracia6. Não obstante tratar-se de uma 

referência no preâmbulo, que não tinha qualquer desenvolvimento no articulado, a 

democracia representava, pelo menos do ponto de vista político, a vontade de 

“humanizar” as comunidades e de ultrapassar o seu caráter primordialmente econômico 

(Martins: 2004, p. 59).  

Verifica-se, deste modo, que o contributo do Ato Único Europeu foi de 

introduzir uma reflexão sobre a democracia, que aliás revelou-se de extrema importância 

para aquele momento. Afinal, a CE preparava-se não só para um aprofundamento das 

relações econômicas, mas também para uma integração de dimensões políticas. Logo, 

percebia-se a necessidade de democratizar a CE sempre que os seus Estados-Membros 

renovavam um novo tratado, pois quando assim o faziam, delegavam cada vez mais 

poderes a instâncias supranacionais europeias. Na medida então que os Estados-Membros 

iam perdendo pouco a pouco o controle de várias decisões que afetam a esfera nacional, 

os indivíduos passavam a sentir que as suas possibilidades de intervenção na vida política 

ficavam sempre mais distantes. Não de outro modo que nas últimas três décadas tem se 

registrado um aumento significativo da apatia eleitoral tão alarmada por alguns 

comentadores7. Isto porque, sem a “correspondência dos círculos”, como diria Habermas 

(2001, p. 91), os cidadãos não poderiam mais reconhecerem-se como coautores das 

normas, ficando prejudicado todo o processo que garante legitimidade ao exercício 

democrático.  

																																																								
	
6 Destaca-se que a Convenção Europeia dos Direitos Humanos de 1950 já havia ressaltado a necessidade 
de estabelecimento de um “regime político verdadeiramente democrático”, uma vez que ele é considerado 
a base do respeito das liberdades fundamentais e constitui o fundamento da justiça e da paz. Tal 
recomendação, contudo, dirigia-se apenas aos Estados integrantes do Conselho da Europa (dos quais faziam 
parte também os Estados-Membros da CE) e não propriamente à CE considerada em si mesma.  
7 Neste sentido, veja o trabalho estatístico de Jan Å Johansson (org.), The lowest of the low: Turnout in the 
European Parliament elections in comparison with all other elections and referendums in the European 
Union 1979-2009, EU Democrats Research Department, disponível em:  
«http://www.eudemocrats.org/eud/uploads/Lowest%20of%20the%20Low%20FINAL.pdf», última 
visualização em 26-11-2012.  
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Passando a democracia a figurar-se como elemento chave para o avanço rumo à 

uma integração de dimensões políticas supranacionais, a Cimeira de Copenhaga (1973) 

fez uma proposta de concessão de direitos especiais aos cidadãos dos Estados-Membros. 

Mais tarde, em 1975, o Ministro Belga Leo Tindemans apresentou o Relatório Europe of 

the citizens, cujo Capítulo IV intitulava-se “A Europa dos cidadãos”. Uma década depois, 

em 1984, foi apresentado o projeto Spinelli, que esboçava a ideia dos nacionais dos 

Estados-Membros serem cidadãos da União e ainda poderem gozar de direitos civis e 

políticos. Vários outros documentos subordinados ao tema da cidadania e da democracia 

europeia foram apresentados em várias outras cimeiras. Mas foi o Tratado de Maastricht 

(1992), no entanto, que assentou a CE em uma nova fase, introduzindo definitivamente a 

cidadania europeia em seu art.º 8.º, n.º 1. A partir de então foram reconhecidos aos 

nacionais de cada Estado-Membro o direito de eleger e de serem eleitos nas eleições 

europeias e o direito de petição às repartições públicas; também foram garantidos àqueles 

que exerciam a livre circulação o direito de exercício das liberdades econômicas em um 

outro Estado-Membro distinto ao da sua nacionalidade, o direito de eleger e de ser eleito 

nas eleições municipais e a proteção diplomática e consular.  

Cabe ainda dizer que foi o Tratado de Maastricht que criou a União Europeia 

(doravante: UE ou União) propriamente dita (antes a designação era CE) e que 

estabeleceu uma estrutura política de três pilares: o pilar da integração econômico-

comercial, podendo ser mais bem expressado por “mercado único”, ou seja, a livre 

circulação de bens, serviços, capitais e trabalhadores entre os Estados-Membros, em 

condições semelhantes aos que vigoram no interior de um território nacional alfandegário 

único; o da política externa e de segurança comum; e o pilar de cooperação política e 

judiciária em matéria penal. E para promover a harmonização e a adequação das 

legislações internas às normas de Direito da União, este Tratado ainda contemplava os 

princípios da subsidiariedade, da solidariedade, da democracia, da liberdade e do Estado 

de Direito8. 

																																																								
	
8 O princípio da subsidiariedade apresentava uma conotação que leva à conclusão lógica de que as normas 
de Direito da União não deviam ser invocadas quando as legislações internas dos Estados-Membros 
reunissem condições de sanar eventuais divergências de forma satisfatória. A exceção é quando estava em 
voga interesses que afetavam a UE, devendo, nesse caso, ser aplicada a norma comunitária. O princípio da 
solidariedade reconhecia a necessidade de uma mútua cooperação entre os Estados, de forma que todos 
pudessem repartir uniforme e equitativamente as vantagens, a prosperidade e os custos. O princípio da 
democracia consistia na observância por parte dos Estados-Membros do livre exercício ao direito de voto, 
de manifestação política, do exercício da política, do uso livre dos meios de comunicação, da ausência de 
censura, pluralismo de partidos políticos, dentre outros, sem os quais não é possível o exercício dos direitos 
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Acontece que o Tratado de Maastricht, embora tivesse criado uma estrutura 

política organizativa com dimensões democráticas, instituindo para tanto a cidadania 

europeia, ainda assim não teve o condão de dar fim aos argumentos que sustentavam o 

défice democrático europeu. A sentença do Tribunal Constitucional Federal Alemão 

(TCFA) no recurso contra o Tratado de Maastricht9 de 12-10-1993 (Processos BvR 

2134/92 & 2159/92), por exemplo, elencou algumas deficiências que impediam a UE de 

ser considerada democrática, senão vejamos. 

O TCFA examinou determinadas exigências democráticas e verificou que à 

partida não existia nada que impedisse à República Federal da Alemanha de ser um 

membro da UE, desde que fosse assegurado ao povo alemão a sua devida participação 

nos órgãos desta organização supranacional. Em um segundo momento, no entanto, após 

constatar que a transferência de direitos de soberania à UE não correspondia à 

possibilidade do Parlamento Europeu de participar ativamente nos processos decisórios, 

concluiu que a UE não reunia as condições necessárias para estabelecer-se 

democraticamente. Logo a democracia só poderia continuar a ser exercida na esfera de 

seus respectivos parlamentos nacionais.  

Outra crítica esposada pelo TCFA sobre o défice democrático referia-se ao 

exercício da kompetenz-kompetenz. Na concepção deste Tribunal, para que o poder de 

um Estado fosse democraticamente legitimado, ele deveria emanar de um povo que, 

quando da formação da vontade política, articulasse a sua identidade nacional, entendida 

como pré-política e extrajurídica. Em outros termos, para que um processo democrático 

pudesse desenvolver-se, o povo de um Estado deveria ter a possibilidade de dar expressão 

jurídica àquilo que o une, espiritual, social e politicamente, de um modo relativamente 

homogéneo. Como o Tratado de Maastricht não criava um Estado federativo europeu e a 

kompetenz-kompetenz continuava a pertencer aos Estados-Membros, por conseguinte a 

soberania popular restava limitada à esfera nacional. Desta feita, a democracia só poderia 

																																																								
	
fundamentais. O princípio da liberdade tinha um sentido económico, significando a necessidade dos 
Estados-Membros de observar a livre circulação de produtos, pessoas, capitais, serviços e de constituir 
estabelecimentos, bem como o respeito à propriedade privada e a liberdade de empreender, dentre outras. 
O princípio do Estado de Direito, por sua vez, era reflexo do princípio da democracia, pois consubstanciava 
que todas as medidas tomadas pela UE deviam assentar em Tratados que foram voluntária e 
democraticamente aprovados pelos Estados-Membros. 
9 Sobre o controle de constitucionalidade dos Tratados pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão, veja: 
Eleonora Mesquita Ceia, A Decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão sobre a 
Constitucionalidade do Tratado de Lisboa, in Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, n.º 49, 
2009, p. 89-107.  
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ser legitimada no âmbito interno dos Estados-Membros. No entendimento do TCFA era 

imprescindível à democracia supranacional a existência de um povo que a legitimasse, 

bem como a formação de uma federação de Estados-Membros, ou seja, um espaço onde 

a democracia pudesse ser articulada e exercida.  

Não obstante o TCFA tivesse formulado contundentes reservas à legitimação 

democrática da UE, mesmo assim declarou a compatibilidade do Tratado de Maastricht 

com a Constituição Alemã. Restava todavia não resolvida a questão do défice 

democrático europeu. 

Com a pretensão de alargamento da UE aos países do Leste Europeu10, 

aumentou-se a tensão repousada sobre a legitimidade democrática. Verificava-se desde 

já a necessidade de uma revisão de todo o sistema de integração europeu. O Tratado de 

Amesterdão (1997), que sucedeu ao Tratado de Maastricht, não havia sido capaz de inovar 

as estruturas organizativas da UE de modo a suportar a adesão de novos Estados-

Membros. O Tratado de Nice (assinado em 2001, mas com entrada em vigor em 2003), 

do mesmo modo, havia introduzido poucas reformas, dentre as quais destacavam-se: 

alteração da composição da Comissão; reforço do procedimento de codecisão entre o PE 

e o Conselho, de modo que o último passasse a funcionar cada vez mais como uma 

segunda câmara parlamentar na produção normativa europeia; ponderação dos votos no 

Conselho favorável aos Estados-Membros mais populosos; e, por fim, ampliação das 

matérias com exigência de votação por maioria qualificada. Todas estas alterações, 

entretanto, não foram suficientemente satisfatórias em vésperas de alargamento. 

Constatava-se ainda a necessidade de ultrapassar a simples adaptação das instituições, 

pois era preciso garantir que a UE pudesse ter uma voz própria no contexto internacional.  

Durante o Conselho Europeu de Laeken (2001) os Estados-Membros resolveram 

fazer um processo de revisão dos tratados. A ideia era no sentido de permitir uma maior 

democratização das instituições e promover uma maior participação dos cidadãos 

europeus nas esferas de condução da vida política, bem como permitir uma maior 

promoção e garantia dos direitos fundamentais. Segundo as conclusões da Declaração de 

Laeken, a UE precisava tornar-se “mais democrática, mais transparente e mais eficaz”. 

																																																								
	
10 Em Janeiro de 2012 consumou-se o alargamento da União Europeia à Croácia; em 2007 aderiram a 
Bulgária e a Roménia; em Maio de 2004 haviam entrado a República Checa e a Eslováquia, Estónia, 
Letónia, Lituânia, Hungria, Polónia, Eslovénia, Chipre e Malta Antes já faziam parte da União Europeia a 
Dinamarca, a Irlanda, e o Reino Unido em 1972. A Grécia foi aderida em 1981. Espanha e Portugal 
aderiram em 1986. A Áustria, a Finlândia e a Suécia foram incorporadas em 1997. 
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Para tanto, pensavam desde já nos inconvenientes da UE assentar-se em quatro tratados 

(o Tratado da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço – que expiraria em 2006; o 

Tratado da Comunidade Econômica Europeia; o Tratado da Comunidade Europeia da 

Energia Atômica; e o Tratado da União Europeia) e, como alternativa, sugeriam a redação 

de um único texto constitucional.    

Neste sentido, os Chefes de Estado e de Governo da UE decidiram convocar uma 

Convenção Sobre o Futuro da Europa, cujos trabalhos decorreram entre 2002 e 2003. 

Durante esta Convenção procurou-se “dar ênfase à uma legitimidade europeia autônoma, 

baseada na coexistência entre as soberanias dos Estados e a soberania partilhada dos 

povos e dos cidadãos europeus” (Martins: 2003, p. 9). Através de uma Constituição 

pretendia-se não só dar legitimidade à UE, mas também um novo corpo e valor político-

jurídico às suas instituições. Afinal, como diria Dieter Grimm (1996, p. 346 e ss.), a 

constituição serve para tornar legítimo o poder político, para definir e institucionalizar a 

organização do poder político, para repartir as esferas do poder e as esferas da liberdade 

e das autonomias. 

O Projeto Constitucional Europeu, no entanto, dado o seu “desígnio constituinte 

de substituição definitiva das soberanias estaduais por um novo poder político, 

transnacional e autorreferencial” (Duarte: 2006, p. 406), foi alvo de alguns receios que, 

por cautela, achou-se por bem submete-lo a referendo em cada Estado-Membro. O 

resultado pautou-se na derrota do Projeto nos referendos francês e holandês11, em Maio 

de 2005, que valeu para a europa inteira. Este fato provocou uma profunda crise 

institucional, sucumbindo a UE numa descrença quanto ao futuro da sua integração. 

A construção de um constitucionalismo europeu ou, segundo Jürgen Habermas 

(2007, p. 183-190), a possibilidade de caminhar rumo a um “constitucionalismo pós-

nacional”, era vista não só como a oportunidade de se alcançar um contexto de 

comunicação pública que transcendesse as fronteiras até agora limitadas às esferas 

públicas nacionais, mas também como um passo avante na formação de uma sociedade 

civil integrada em âmbito europeu. A Constituição Europeia, neste sentido, parecia ser o 

remédio acertado e definitivo para a crise de legitimidade que padecia a democracia da 

União Europeia.  

																																																								
	
11 Em França, 69,34% dos eleitores que participaram do referendo, 54,68% disseram não ao Projeto 
Constitucional Europeu. Em proporções semelhantes, nos Países Baixos, 63% dos eleitores que votaram, 
61,6% recusaram aceitar a Constituição.  
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Como alternativa de “cura”, para a então crise de legitimidade, foi assinado, no 

Mosteiro dos Jerónimos, em Portugal, o Tratado Reformador (2007), o qual veio a ser 

denominado Tratado de Lisboa. Em que pese ter sido considerado um tratado 

materialmente constitucional, como já eram, aliás, os seus antecessores (de Roma a 

Nice12), não veio carregado de uma ambição “refundadora” ou “relegitimadora”, tanto 

que a kompetenz-kompetenz continuou a pertencer aos Estados-Membros. Lembrando 

que, ao menos a priori, “o estatuto jurídico de uma determinada entidade só pode se 

converter em constituição se esta for a expressão de um poder próprio e autónomo de 

decisão constituinte, exercido por essa entidade ou em nome dela”(DUARTE: 2012, p. 

21), o que não aconteceu no caso em questão.   

De todo modo o Tratado de Lisboa entrou em vigor em 1 de Dezembro de 2009. 

A partir de então a UE passou a ter personalidade jurídica, ou seja, passou a ser uma 

organização internacional que sucede nos direitos e deveres assumidos pela União e pelos 

Estados-Membros sobre matérias que integram a sua esfera de atuação. A União 

continuou a basear-se no Tratado da União Europeia (TUE) e no Tratado que institui a 

Comunidade Europeia, ressaltando que este último passou a ser denominado de Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). Houve ainda a supressão dos pilares, 

voltando a repartição de competências entre a União Europeia e os Estados-Membros.  

Embora alguns europeístas afirmem a ineficácia da maioria das reformas 

introduzidas pelo Tratado de Lisboa, não se pode dizer que não foram implementadas 

melhorias no sentido de adequar o desenho institucional e os procedimentos de decisão a 

critérios mais exigentes de legitimação democrática, afinal, o equilíbrio de poderes entre 

as instituições europeias foi profundamente afetado. O Conselho Europeu, por exemplo, 

que representa os Estados-Membros, teve sua função de impulsão da política da União 

reforçada, enquanto o Conselho da União Europeia (ou simplesmente Conselho), onde 

estão representados os Governos de todos os Estados-Membros, foi enfraquecido. A 

Comissão também sofreu depreciação do seu papel, não só em razão da redução de seus 

poderes, mas em virtude da valorização funcional do Conselho Europeu e do Parlamento 

Europeu. Assim, no cômputo geral, foi o Parlamento Europeu que mais foi valorizado. 

																																																								
	
12 A doutrina já vinha sustentando uma transformação na natureza do direito da UE no sentido da sua 
constitucionalização, como foi expressamente reconhecido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no 
caso Parti Écologiste ‘Les Verts’ c. European Parliament (C-294/83, ECR - 1986, 1339). Mas já desde os 
famosos casos Van Gend en Loos e Costa c. ENEL que o Tribunal já reconhecia uma dimensão 
constitucional dos Tratados.  
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Dentre as suas novas funções destacam-se: participação junto com o Conselho no 

procedimento de codecisão no que respeita à função normativa e orçamental; 

competência deliberativa sobre matérias tais como alteração de tratados pelo processo 

simplificado, aprovação do acordo de retirada de um Estado-Membro, aprovação do 

exercício de poderes novos pela União e aprovação de acordos internacionais; papel de 

relevância na eleição do candidato proposto pelo Conselho ao cargo de Presidente da 

Comissão; além do mais aumentou-se o número de deputados europeus para 750, mais o 

Presidente13 – assim a representação dos cidadãos passou a ser degressivamente 

proporcional, com um mínimo de seis deputados por Estado-Membro e um máximo de 

noventa e seis lugares.  

Um outro passo importante no sentido da legitimação democrática da UE foi 

dado com a vinculação jurídica da CDFUE ao Tratado de Lisboa (nos termos do artigo 

6.º, n.º 1 do TUE). Se do ponto de vista político o Conselho Europeu de Junho de 2007 

havia decidido assumir expressamente que o TUE e o TFUE não deveriam ter caráter 

constitucional, com a entrada em vigor da CDFUE tanto a UE como os Estados-Membros 

foram formalmente submetidos ao “mesmo padrão de juridicidade – União de direito e 

jusfundamentalidade” (Silveira: 2012). A partir de então a cidadania europeia passava do 

status de market citizenship e ganhava contornos de dimensões sociais. A disposição de 

um catálogo de direitos fundamentais inaugurava definitivamente uma nova fase 

constitucional na UE (mesmo que não oficialmente declarada, apesar da doutrina e 

jurisprudência nunca terem se coibido de o sustentar), pois “surgindo a proteção dos 

direitos fundamentais, historicamente ligada, de modo intrínseco, ao constitucionalismo 

moderno, a transferência de poderes dos Estados para a UE não deveria converter-se 

numa diminuição de proteção das pessoas” (Martins: 2010, p. 2).  

Assim sendo, se consideramos a democracia em seu sentido material, ou seja, 

como “um sistema em que há valores que têm de ser garantidos e preservados” (Rangel: 

2012, p. 109), podemos dizer que a União Europeia encontrou a partir da vinculação 

jurídica da CDFUE ao Tratado de Lisboa uma ferramenta poderosa para combater o seu 

suposto défice democrático. Investindo a UE de uma natureza constitucional, na medida 

em que foi-lhe facultada um catálogo de direitos fundamentais – o qual poderia ser 

																																																								
	
13 Antes o artigo 189.º do Tratado de Amesterdão limitava a 700 o número de deputados ao Parlamento 
Europeu, tendo aquele número entretanto sido ultrapassado com a fixação em 732 pelo Tratado de Nice, 
posteriormente corrigido em Copenhaga, passando a736, para uma União a 27. 
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invocado nos Tribunais da UE e nos tribunais nacionais (nos termos constantes do artigos 

51.º, n.º1, 1.ª parte da CDFUE) –, a União finalmente passou a dispor de meios eficazes 

para fazer assegurar o respeito pelos valores democráticos (Rangel: 2012, p. 109). Por 

outro lado, se consideramos que democracia não pode abandonar o seu sentido 

procedimental, ou seja, aquela concessão rousseauniana de que a democracia deve 

assentar-se num método capaz de reconduzir a vontade política à vontade do povo, então 

não poderíamos ainda afirmar que o problema do défice democrático europeu estivesse 

resolvido por completo. Faltaria resolver a questão da tese no-demos.  

 

2. Argumentos teóricos contra a tese no-demos 

Percorrendo outras vias de entendimento de povo, diferentemente daquela 

baseada em concepções nacionais, isto é, estabelecida sob qualquer homogeneidade 

étnica, diversos autores buscaram reformular o sentido de demos. E uma das reações mais 

conhecidas neste domínio doutrinário é representada pelos argumentos de Jürgen 

Habermas. Segundo este autor, tendo em vista que o Estado-nação encontra-se há bastante 

tempo com a sua legitimidade afetada, pois já não está em condições de garantir os 

mecanismos e os instrumentos de solidariedade social que serviram de base ao Estado 

Social, a alternativa residiria no projeto de integração europeia, com a condição de reforço 

de sua capacidade política ir de mãos dadas com o desenvolvimento de alguma forma de 

solidariedade civil entre os cidadãos europeus, expressa em diversas medidas de política 

redistributiva.  

Habermas (2003, p. 252 e 289) afirma que uma constelação política 

supranacional, como a europeia, deveria ser compreendida por referência a um 

Verfassungspattriotismus (patriotismo constitucional). Este patriotismo constitucional 

não seria oriundo de uma primária comunhão identitária, mas proveniente do 

envolvimento num conjunto de instituições jurídico-políticas e de práticas refletoras de 

princípios constitucionais abstratos de um contexto comunicativo correspondente ao 

próprio processo democrático. A sua tese assenta, pois, nas distinções entre nacionalismo 

e política como fatores de integração, ou seja, põe em destaque a separação entre o 

sentimento de pertença que a cidadania nacional implica e a sua prática política e jurídica 

para além das estruturas do Estado nacional.  

A construção pós-nacional europeia se configuraria, deste modo, segundo 

Habermas (2012, p. 98), numa amálgama multicultural em que todos compartilhariam e 

se identificariam com a ordem política e com os princípios constitucionais decorrentes 
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dos Tratados. Uma comunidade política, nestes moldes, prescindiria de um demos, uma 

vez que seria possível concebê-la fundada num contrato social independente de qualquer 

requisito de pertença a uma certa identidade étnica, histórica e cultural. O que sustentaria 

a comunidade política europeia seria o acordo político face a um certo conjunto de valores 

e a uma determinada forma de organização política. As pessoas que participariam do 

processo democrático supranacional, cidadãos dos Estados e da União, considerados 

simultaneamente como únicos sujeitos de legitimação, assumiriam nesta medida dois 

papéis: a nível europeu, deveriam poder formular um juízo e tomar decisões políticas, 

simultânea e equitativamente, tanto como cidadão da União, como enquanto cidadão de 

um Estado; e todos os cidadãos participariam nos processos de formação de opinião e de 

tomada de decisões, tanto como europeus individuais que dizem, de forma autónoma, sim 

ou não, como enquanto membros de uma determinada nação.  

Jean-Marc Ferry (2004, p. 178-191), por sua vez, defende que quando falamos 

de um povo europeu, não podemos suprimir as diferenças nacionais, mas devemos antes 

nos esforçar para alcançar a formação de um espírito comum. Ferry compartilha com 

Habermas a ideia de que a formação de uma identidade europeia não se prende à uma 

consciência étnica, mas por outro lado seria imprescindível a partilha de uma cultura 

política entre os Estados-Membros. Assim sendo, Ferry (2004, p.188) entende que o 

princípio da civilidade, que formaliza o respeito pelas diferenças, deveria tomar a 

dianteira do esboço de uma substância política propriamente europeia, pois é pela 

interiorização e pela apropriação desta regra pelos indivíduos que seria possível formar 

uma cultura de cidadania. Caso esta regra não fosse bem interiorizada pelos indivíduos 

não haveria de ser possível uma verdadeira cultura política.  

No âmbito da proposta de Ferry, ou seja, de uma cultura política partilhada, é 

interessante notar que alguns estudos têm indicado que neste decurso de mais de 50 anos 

de integração pouca mudança de mentalidade pró-europeia operacionalizou-se. A 

fidelidade cultural e política continuam fortemente vinculadas e determinadas pela 

estrutura tradicional do Estado nacional. As pesquisas do Eurobarometer 60, 62 e 67 

demonstram que apesar da maioria dos cidadãos dos Estados-Membros acreditarem que 

seus países tenham-se beneficiado com a integração, apenas 3% veem-se pura e 

simplesmente como europeus, sendo que aproximadamente somente 7% dizem que a 

identidade europeia é mais importante que a nacional. De fato, embora 91% dos cidadãos 

tenham declarado que se sentem ligados ao seu país e 86% à sua região, pouco menos de 

53% sentem-se ligados à UE.  
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Embora em agosto de 2011 o Eurobarometer 75.3 tenha revelado um 

surpreendente resultado em suas pesquisas, demonstrando que no momento de crise que 

a UE atravessa o número de pessoas que se considera europeu aumentou para 63%, estes 

dados não podem ser considerados suficientemente seguros para demonstrar se o 

sentimento de pertença à União Europeia pode vir a ser realmente uma tendência 

crescente, dada a instabilidade do momento.  

Isto não significa que a tese no-demos seja incombatível. Joseph Weiler (2003, 

p. 10) alternativamente defende que desde os Tratados de Roma, em seus preâmbulos, já 

se denotava a existência de vários povos e não de um povo europeu (“as nações da Europa 

determinadas a estabelecer os fundamentos de uma união cada vez mais estreita entre os 

povos da Europa”). Assim, para Weiler (1995, p. 5), a UE conta com uma multiplicidade 

de povos, devendo, portanto, a democracia supranacional europeia ser considerada uma 

demoi-cracia14, isto é, formada por demoi (povos), ao invés de um demos. 

Segundo Weiler (1995, p. 28), a cidadania europeia é uma cidadania que não 

depende de uma vinculação orgânica a uma certa comunidade, mas de um entendimento 

cívico dos povos europeus. O pressuposto jurídico de um demos implica a coexistência 

múltipla de no mínimo dois demoi (ou ethnoi) que não necessariamente compartilham de 

um sentimento de pertença mútuo como nas comunidades democráticas clássicas. A 

vantagem dessas duas formas de coexistência de cidadania (a nacional, de caráter 

etnocultural, e a europeia, de caráter cívico) estaria na possibilidade de se fiscalizarem 

mutuamente, dando origem ao que Weiler (1997, p. 244) designa por cidadania crítica. 

Na visão deste constitucionalista, os valores abrangidos pela cidadania europeia não 

incluiria apenas um compromisso com os direitos humanos, a solidariedade social e 

outros valores, como se encontra em muitas constituições liberais, mas também 

englobaria a aceitação por seus membros da legitimidade e da autoridade das decisões 

adotadas pelos cidadãos europeus. O reconhecimento mútuo de cada solução adotada pelo 

outro seria um dos elementos inerentes à democracia supranacional. 

O posicionamento de Weiler ancora-se, portanto, em uma identidade em duplo 

aspeto (nacional e cívico). Nesta medida sua proposta vai de encontro com o que já era 

previsto, desde o Tratado de Maastricht, onde nos termos do artigo 6.º do TUE fora 

																																																								
	
14 A primeira menção ao termo demoi-cracia apareceu num artigo de Philippe van Parijs, em 1998, porém 
sem ter uma conotação inovadora teorética. Quase dez anos depois, em junho de 2006, na conferência 
Politische Theorie der EU, em Frankfurt, o conceito de demoi-cracia foi apresentado como uma alternativa 
à tese ‘no-demos’, tendo como um dos seus representantes Kalypso Nikolaïdis (Cf. Müller: 2011, p. 202).  
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estabelecido que a União “respeitará as identidades nacionais dos Estados-Membros”. 

Este mesmo preceito foi mantido no atual artigo 4.º, n.º 2 do TUE (“a União respeita a 

igualdade dos Estados-Membros perante os Tratados, bem como a respetiva identidade 

nacional […], incluindo o que se refere à autonomia local e regional”); bem como também 

em seu artigo 9.º (“a cidadania da União acresce à cidadania nacional, não a 

substituindo”)15.  

Noutro norte, Richard Bellamy (2008, p. 603) critica a conformação binária da 

cidadania (europeia e nacional), pois acredita que este modelo não serve para solucionar 

o problema dos processos decisórios que ainda continuam a acontecer em larga medida 

no âmbito interno dos Estados-Membros. Logo, verifica-se uma prevalência das vontades 

e interesses nacionais em detrimento dos supranacionais, uma vez que o canal político da 

UE, que reporta a voz do cidadão europeu, permanece dependente das políticas 

nacionalistas desenvolvidas pelos partidos dos Estados-Membros.  

De fato a inexistência de um espaço público europeu onde se possa debater os 

interesses dos cidadãos nacionais e europeus tem dificultado a tomada de decisões por 

parte dos governantes que se sentem pressionados, por um lado, pela atual crise financeira 

e as medidas de austeridade impostas aos Estados e, por outro, pelos próprios interesses 

dos partidos que se esforçam para se manterem no poder. É por isso que enquanto não 

houver um espaço público europeu – não limitado ao atual espaço de atuação do 

Parlamento Europeu – a capacidade de intervenção dos cidadãos nas tomadas de decisões 

ainda será muito pequena. E então o sentimento de pertença enquanto cidadão da União 

Europeia e o verdadeiro alcance da noção de cidadania europeia continuarão a ser 

incompreendidos pelos nacionais dos Estados-Membros. 

  

3. Critérios de legitimação democrática a nível supranacional europeu 

No decorrer do processo de integração da UE verificamos que buscou-se 

prioritariamente ampliar o rol de competências do PE, única instituição cujos 

representantes são diretamente eleitos pelos cidadãos europeus. Nota-se, neste sentido, 

que o modelo perseguido tem sido o da democracia representativa, de modo a recriar no 

																																																								
	
15 Importa notar a mudança de sentido da cidadania europeia com o Tratado de Lisboa. Desde o Tratado de 
Amsterdão a cidadania da União era considerada complementar da cidadania nacional, ou seja, seu status 
configurava uma expressa necessidade de complemento. Contudo, o Tratado de Lisboa inovou este sentido 
de dependência entre uma e outra ao abandonar o verbo “complementar” e preferir o de “acrescentar”, 
dando total autonomia à cidadania europeia. 
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espaço supranacional uma semelhante forma de exercício democrático já amplamente 

desenvolvido nos Estados-Membros. 

Seguindo esta mesma esteira, alguns politólogos acreditam que em razão da 

excessiva delegação de competências para a UE, não haveria nenhuma outra alternativa 

senão promover profundas alterações nos procedimentos eleitorais no sentido de 

reafirmar os pilares da democracia representativa na UE. Mário Sarcinelli (2008, p. 514), 

um dos que patenteiam esta ideia, sugere dar ao Parlamento Europeu (eleito por sufrágio 

universal direto) o poder de ter a última palavra na aprovação de atos legislativos, mesmo 

em desacordo com o Conselho; ou implementar eleições diretas para o Conselho. Frank 

Decker (2002, p. 261), por sua vez, advoga a realização de eleições diretas para o 

presidente da Comissão. 

Andreas Follesdal e Simon Hix (2006, p. 16), no entanto, sustentam que mais do 

que a implementação de quaisquer reformas nos procedimentos eleitorais, a falta de um 

sistema partidário a nível europeu e a ausência de uma oposição nítida seriam os maiores 

obstáculos ao desenvolvimento da democracia na UE. Jürgen Habermas (2012, p. 104) 

do mesmo modo já proclamava a necessidade de uma transnacionalização das eleições 

para o Parlamento Europeu através de um direito eleitoral uniformizado. Para Habermas, 

os direitos atribuídos aos cidadãos da União deveriam também resultar na distribuição de 

funções e competências legislativas, pois só assim a cidadania europeia poderia ressurgir 

como um próprio poder constituinte e legitimar a democracia supranacional. 

Como se pode perceber, as propostas acima mencionadas partilham a ideia da 

necessidade de implementação de procedimentos eleitorais semelhantes àqueles 

reproduzidos em um Estado Democrático de Direito. Através de um processo de 

“estatização” da UE, entendem que a democracia supranacional pode ser legitimada por 

meio de um controlo popular dos governantes. Neste sentido, Danilo Zolo (2006, p. 612) 

acredita que se a UE imitasse um Estado de Direito Democrático sancionaria uma 

fundação normativa e procedimental baseada em leis voltadas a regular o poder político; 

garantiria a uniformidade, a validade e a igual aplicação dos aparelhos normativos; e, por 

fim, na sua forma social e constitucional, forneceria aos seus cidadãos os instrumentos de 

controle do exercício do poder.  

Yves Mény (2003, p. 10), opondo-se a estas ideias, afirma que a UE não precisa 

reproduzir as regras e as práticas da democracia representativa nacional. Norberto Bobbio 

(1995), do mesmo modo, já antes depositava a sua descrença nos procedimentos 

eleitorais, alertando-nos que há muito tempo a democracia representativa vem mostrando 



	

Diké – Mestrado em Direito. Aracaju, vol. 4, n. 2, Ago-Dez/2015 
http://seer.ufs.br/index.php/dike/ 

79	

os seus sinais de debilidade, “sobretudo porque a chamada partidocracia afastou 

decisores e destinatários das decisões” (Silveira: 2011, p. 51). Desde a elaboração do 

Tratado de Amesterdão, Renaud Dehousse (2003) também havia constatado que uma 

assembleia de 700 parlamentares não conseguiria espelhar a complexa constelação de 

interesses de 500 milhões de europeus. Assim sendo, Yves Mény (2003, p. 10) sugere 

uma reflexão sobre novos paradigmas, no intuito de conceber um sistema democrático 

diferente daquele representativo nacional.  

Este pensamento vai de encontro com as teses que identificam a 

incompatibilidade dos instrumentos de legitimação esboçados para os Estados às 

especificidades estruturais e orgânicas da UE. Como afirma James Caporaso (2000), 

quanto mais a UE se afasta da classificação de uma mera organização internacional e 

assume, em contrapartida, uma progressiva aproximação de algumas das funções 

anteriormente da competência geral dos Estados, mais a democracia torna-se uma questão 

difícil de ser resolvida. Dado o inédito modelo de integração supranacional europeu, faz-

se necessário haver distintos mecanismos de responsabilização e de controle democrático 

que lhe sejam adequados.  

A natureza sui generis da UE é caracterizada, dentre outros aspectos, pela 

peculiaridade de seu processo decisório, o qual não se desenvolve exatamente como um 

governo em sentido estrito, mas trata-se antes de um sistema decisório policêntrico, 

constituído por um complexo emaranhado de redes de governação multinível, as quais, 

por sua vez, são protagonizadas por uma variedade de comités, conhecidos pela 

designação comitologia. O esquema decisório europeu resume-se, deste modo, pela 

ausência de lideranças, demandando uma combinação de procedimentos formais e 

informais de mediação (Silveira: 2011, p. 55). 

Neste sentido, Christian Jorges e Jürgen Neyer (1997) acreditam que a 

comitologia da UE é uma excelente forma para a realização da deliberação pública. De 

acordo com estes autores, os comités, por serem caracterizados por estruturas não-

hierárquicas de governança e que operam com base em processos de argumentação e 

persuasão discursiva, acabam por ser uma nova solução para os problemas de 

legitimidade das tomadas de decisões supranacionais. Isto porque, se na comitologia 

europeia tudo é debatido pelos grupos de interesses, então nenhuma decisão é tomada 

sem que antes tenha havido um amplo entendimento sobre as matérias. 

Em que pese o realce desta tese na importância da pluralidade e da não 

hierarquização dos participantes nos processos decisórios, nota-se que o acesso aos 
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comitês acaba por ser quase que restrito às elites governamentais e a privilegiados grupos 

do setor privado, marginalizando outros estratos sociais. A inclusão e a transparência, 

indispensáveis a qualquer modelo democrático, restam portanto afetadas. Em razão disso, 

Erik Eriksen e John Fossum (2002) advogam alternativamente o desenvolvimento de uma 

“esfera pública forte”, onde os legisladores possam tomar decisões e justificar as suas 

ações. Segundo esses autores, as reuniões realizadas em “segredo”, pelos comités, 

inviabilizam a constituição de uma “esfera pública forte”. Por conseguinte, a comitologia 

europeia não pode ser considerada, à partida, um meio hábil de conferir legitimidade à 

democracia da União Europeia.  

Markus Jachtenfuchs (1997), contudo, afirma que as redes podem ensejar o 

aumento da participação dos cidadãos nas tomadas de decisões. Segundo Jachtenfuchs, a 

Comissão Europeia tem utilizado a estratégia das redes para entrar inclusive em novas 

áreas políticas, tais como os setores ambiental e de telecomunicações. É por isso que 

Grace Skogstad (2003) identifica nas redes uma possibilidade de solucionar o problema 

de legitimidade da UE. Isto porque, dada a ineficiência, ou até mesmo a indesejável 

“parlamentarização” da UE, o desenvolvimento de uma governança ao longo de um 

procedimento de codecisão poderia permitir a participação de vários grupos.    

Neste sentido, Caroline de la Porte e Patricia Nanz (2004) apontam o Método 

Aberto de Coordenação (MAC)16 como sendo uma boa alternativa de governação 

deliberativa, pois afirmam que tal iniciativa permite uma ampla participação de todos os 

interessados no processo. Por tratar-se de uma ação aberta, participativa e envolver 

diferentes níveis de governo (regionais e locais), parceiros sociais e organizações não-

governamentais, em diversas formas de parceria, acreditam que o MAC possui todas as 

condições de dar legitimidade democrática à UE através da cooperação gerada pela 

participação de diversos agentes públicos e privados e pelos resultados dos trabalhos 

realizados em conjunto. Assim, diversos atores reunidos concorreriam pela consecução 

de objetivos, tal como acontece, por exemplo, numa reunião de pais e alunos que discutem 

e decidem a gestão da escola, ou numa reunião de interessados nos processos decisórios 

																																																								
	
16 O MAC é um mecanismo de soft law que se baseia em diretrizes, benchmarking e partilha das melhores 
práticas. Foi introduzido pela primeira vez em 2000, como parte da Estratégia de Lisboa e posteriormente 
foi incorporado na nova estratégia Europa 2020. Criado inicialmente no âmbito da política do emprego, 
hoje o método é utilizado em vários outros domínios. Representa um quadro de cooperação entre os 
Estados-Membros a favor da convergência das políticas nacionais, com vista à realização de determinados 
objetivos comuns. Assim, os Estados-Membros são avaliados pelos outros Estados-Membros (peer 
pressure), competindo à Comissão unicamente uma função de vigilância. 
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da administração pública, em que todos estão voltados na consecução do melhor 

resultado17. A deliberação e o esquema decisório formado por redes apontam, portanto, 

em direção a uma nova forma de concepção democrática.  

Há também uma outra doutrina que enfatiza a eficiência, ou a legitimidade por 

output. A maioria dos associados a esta corrente argumenta que a qualidade da 

democracia da UE perpassa inclusive a das democracias nacionais. Isto porque a União é 

vista como uma forma de governo que lida com questões que os Estados-Membros já não 

são capazes de administrar por conta própria. Assim, o único problema identificável seria 

a falta de uma maior delegação de poderes dos Estados-Membros para a UE (Majone: 

2001, p. 107).  

Andrew Moravcsik (2002) assevera que a legitimidade por eficiência é feita por 

um mecanismo de controle. Deste modo, a atuação da UE é limitada por meios 

normativos, fiscais e procedimentais através de disposições constantes dos regulamentos, 

das diretivas e dos tratados. Assim, partilhando o Conselho e o Parlamento as 

responsabilidades e fornecendo os tecnocratas aconselhamento e proteção às minorias, 

tudo isso dá legitimidade às decisões da UE.  

Seguindo esta linha de raciocínio, Fábio Franchino (2007, p. 307; 2004, p. 291-

292) realizou um estudo sobre a prática real da delegação. Compilando um conjunto de 

dados composto pelos 158 atos jurídicos mais importantes adotados na UE, este autor 

percebeu que além de haver um grande grau de controle em relação à "deriva burocrática", 

na maioria dos casos, a delegação não confere poderes de execução ao Conselho, mas sim 

às agências nacionais. Neste sentido, os temores quanto a uma vasta burocracia e a falta 

de um controlo democrático em Bruxelas deveriam ser vistos como infundados. 

 Noutro norte, Adrienne Heritier (2003) afirma que a legitimidade 

democrática da UE seria defensável através de uma rede entrelaçada de vários 

mecanismos que comporiam uma “democracia composta”. De acordo com Heritier, 

“democracia composta” é aquela que reúne uma legitimação vertical, através da 

representação (representação executiva no Conselho de Ministros; controlo mútuo 

horizontal entre os Estados membros; representação associativa e de especialistas em 

redes de políticas), e a legitimidade garantida pelo respeito e promoção dos direitos 

																																																								
	
17 Sobre o MAC, veja: Susana Borrás e Cláudio M. Radaelli, Recalibrating the Open Method of 
Coordination: Towards Diverse and More Effective Usages, Estocolmo: Swedish Institute for European 
Policy Studies, 2010.  
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fundamentais. Todos estes meios de legitimação estariam tão bem interconectados na UE, 

que cada um contribuiria com a sua parcela no processo de legitimação democrática a 

nível supranacional. 

 Christopher Lord e Paul Magnette (2004) também acreditam que os 

critérios de legitimação indireta, parlamentar, tecnocrática e procedimental, em conjunto, 

são suficientes para garantir legitimidade à democracia da UE. Em linhas gerais, a 

legitimidade indireta decorreria da legitimidade de seus Estados-Membros e do respeito 

pelas suas soberanias; a legitimidade parlamentar resultaria de uma combinação de 

representantes diretamente eleitos e de representantes dos Estados-Membros no 

Conselho; a legitimidade tecnocrática corresponderia à política regulatória; e a 

legitimidade procedimental não se resumiria ao procedimento eleitoral em si mesmo, mas 

também comportaria a transparência, a proporcionalidade, a segurança jurídica e a 

consulta das partes interessadas nos processos de tomadas de decisão.  

Estas vertentes doutrinárias que preconizam o entrelaçamento de diversas fontes 

de legitimidade fazem parte de uma agenda nova que busca encontrar soluções para os 

problemas democráticos supranacional europeu. Assim sendo, acreditamos que estes 

múltiplos critérios afiguram-se como meios adequados para aferir legitimidade 

democrática à União Europeia.   

 

Conclusão 

De todo o exposto podemos afirmar que a democracia da UE possui seus 

próprios mecanismos de legitimação, os quais não necessariamente devem coincidir com 

as práticas e regras da democracia nacional. Tanto que a nível supranacional a cidadania 

europeia prescinde de um demos, pois representa a totalidade dos povos (demoi) 

europeus. Nesta medida podemos afirmar que a democracia supranacional é inclusive um 

complemento à democracia dos Estados-Membros, uma vez que estes últimos já não se 

encontram em condições de tomarem decisões autonomamente.  

Assim sendo, o único défice democrático porventura ainda existente na 

democracia supranacional seria a falta de um espaço público europeu. Mas, para viabilizar 

este espaço, é imprescindível o estabelecimento de uma política europeia forte. Não há 

democracia onde não há governo (ou uma verdadeira união política). É por isso que 

acreditamos que a União Europeia precisa de uma autoridade política reforçada para se 

tornar responsável democraticamente.  
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O DIREITO SOCIAL À MORADIA VERSUS POLÍTICAS 
PÚBLICAS VOLTADAS À HABITAÇÃO: POSSIBILIDADE DE O 

PODER JUDICIÁRIO APLICAR A JUDICIALIZAÇÃO DA 
POLÍTICA COMO FORMA DE CONCRETIZAR OS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 
 

THE SOCIAL HOUSING RIGHTS VERSUS PUBLIC POLICIES FOR 
HOUSING: POSSIBILITY OF THE JUDICIARY TO APPLY THE 

LEGALIZATION OF POLITICS AS A WAY TO ACHIVE THE 
FUNDAMENTAL RIGHTS 

 
Diogo de Calasans Melo Andrade1 

	
Resumo 
O direito fundamental a moradia é uma necessidade humana vital, biológica e 
indispensável para uma vida digna. Não existe vida digna sem moradia também digna. A 
nossa Lei Maior, trouxe o direito à moradia como direito fundamental através da Emenda 
Constitucional n.º 26, mas tal norma ainda não é uma regra no direito brasileiro. O 
problema, ou seja, é a falta de moradia de grande parte da população brasileira, em razão 
das ineficazes políticas públicas voltadas a concretização desse direito fundamental. 
Essas políticas públicas voltadas à habitação são realizadas pelo Poder Executivo, através 
dos programas de governo. São vários os entraves à efetivação desse direito, além da falta 
de políticas pública, os custos para sua concretização e a não destinação de verba 
específica no orçamento para programas habitacionais, além da limitação da reserva do 
possível. Ocorre que, na falta do poder executivo, na realização de projetos voltados à 
habitação e a omissão do legislativo na aprovação de um orçamento reservado para 
moradia, cabe ao Poder Judiciário atuar na concretização dessas políticas públicas 
(judicialização da política), com a revisão das decisões e atos omissos dos demais 
poderes.  
 
Palavras-chave: moradia; políticas públicas; não concretização.  
 
Abstract 
The fundamental right to housing is a vital human need, biological and indispensable for 
a dignified life. There is also worthy life without decent housing. Our Largest Law, 
brought the right to housing as a fundamental right through the Constitutional 
Amendment 26, but this rule is not a rule in Brazilian law. The problem, in other words, 
is the lack of much housing of the population, due to ineffective public policies aimed at 
achieving this fundamental right. These public policies for housing are carried out by the 
Executive Branch, through government programs. There are several obstacles to the 
enforcement of this right, and the lack of public policies, the costs for its implementation 
and not to allocate specific budget in the budget for housing programs, beyond the 
limitation of booking as possible. It happens that, in the absence of executive power, in 
carrying out projects related to housing and the legislature's failure to approve a budget 
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set aside for housing, it is up to the courts to act towards these public policies (legalization 
of politics), with a review of the decisions and silent acts of the other branches. 
 
Keywords: housing; public policies; not achieved.  
 
Sumário: Aspectos introdutórios. 1. A Teoria dos direitos fundamentais e a moradia. 2. 
A função social como releitura da propriedade. 3. As políticas públicas voltadas à 
moradia. 4. A não concretização do direito a moradia. 5. A importância da sociedade civil 
e a fiscalização do poder judiciário nas políticas públicas voltadas à moradia. Conclusão. 
Referências 
	
Aspectos introdutórios  

O Estado deve promover a justiça social e a participação política efetiva, 

concretizando o direito social à moradia - direito fundamental e social de aplicação 

imediata. A não concretização do direito social à moradia representa um obstáculo à 

conquista da cidadania plena, além de ferir o princípio da proporcionalidade por proteção 

insuficiente aos direitos fundamentais, a ensejar ações do controle de constitucionalidade.   

O Estado deve agir de forma positiva, implementando políticas públicas voltadas 

à habitação, através de programas de ação governamental, concretizando o direito 

fundamental à moradia, através da atuação na ordem econômico-social. Não basta que o 

Estado reconheça constitucionalmente o direito à moradia, mas deve atuar de forma 

positiva, por meio das políticas públicas habitacionais efetivas.  

A não implementação de políticas públicas nesse sentido, deve oportunizar à 

sociedade civil e ao Poder Judiciário uma atuação mais positiva e impositiva, como 

agentes formuladores e fiscalizadores, uma vez que apenas os programas de governo não 

solucionam a problemática relativa à moradia.  

Além do mais, o grande número de favelas e os eventos da natureza colocam as 

pessoas que ali residem em risco de vida, necessitando de uma mudanças efetivas 

direcionadas à resolução do problema da infraestrutura. É necessário que haja políticas 

públicas perenes voltadas à moradia e não apenas a programas de governo, pois esses 

programas são temporários - assim como os Governos - no entanto,  o direito à moradia 

é permanente. 

No Brasil, a propriedade privada é enaltecida em detrimento do interesse social, 

conquanto o regime capitalista de exploração corroborado pela especulação imobiliária 

promoveu a segregação urbana e a mercantilização do espaço urbano que hoje culminam 

com a existência de milhões de famílias que estão sem moradia ou em moradias precárias, 

ou seja, à margem das políticas públicas de desenvolvimento urbano.  
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Essa falta de um lugar digno para viver implica diretamente na educação, no 

emprego (difícil acesso do trabalhador ao local de trabalho, redução das horas de 

descanso, despesas com transporte), na saúde, nos direitos da personalidade do indivíduo, 

em suma, é a contraposição da dignidade da pessoa humana, uma vez que o homem passa 

a ser um meio, e não um fim, como quer um Estado Democrático de Direito.  

O deficit habitacional é o somatório das habitações precárias, da coabitação 

familiar e do ônus excessivo com aluguel. Apesar de existirem instrumentos para acesso 

à moradia, quais sejam, a usucapião urbana, concessão de uso especial e as zonas 

especiais de interesse social, o pagamento de aluguéis etc., esses métodos não 

concretizam o direito à moradia.  

Com o intuito de criar políticas voltadas à habitação e moradia, surgiu o 

programa mais importante dos últimos anos, estabelecido pela Medida Provisória 

459/2009, convertida em lei n.º 11.977/09, denominado “Programa Minha Casa, Minha 

Vida”. Ele é gerido pelo Ministério das Cidades e operacionalizado pela Caixa Econômica 

Federal e os imóveis são de propriedade do Fundo de Arrendamento Residencial. No 

entanto, há problemas nesse programa, dentre eles, o tempo para a entrega dos imóveis, 

a aplicação do programa para um número limitado de pessoas sem teto e a opção por 

quantidade de moradia em detrimento da qualidade que resvala na dignidade da pessoa 

humana.  

O problema a ser aprofundado é a falta de moradia de grande parte da população 

brasileira em razão das ineficazes políticas públicas voltadas à concretização desse direito 

fundamental. São vários os entraves à efetivação desse direito, dentre eles a falta de 

políticas públicas, os custos para sua concretização e a não destinação de verba específica 

no orçamento para programas habitacionais, sob a tutela da reserva do possível em 

contraposição ao mínimo existencial. Além do mais, os imóveis novos possuem altos 

custos sob a perspectiva da classe sócio-econômica aqui estudada, e os imóveis mais 

acessíveis estão localizados em áreas distantes, aptos a ocasionar transtornos àquelas 

pessoas que os habitam.  

Dessarte, surgem alguns questionamentos que se delineiam como pontos de 

partida: No Brasil quais são os programas de governo ou políticas públicas voltadas à 

habitação? Quais grupos são beneficiados com essas políticas?  É necessário que haja 

transferência de propriedade de alguns para que haja moradia para outros? É justo limitar 

a execução das políticas púbicas à reserva do possível? É necessário esperar uma atitude 
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positiva do Estado para efetivar esse direito ou pode o cidadão, através do Poder 

Judiciário, atuar na concretização desse direito social?  

	

1. A teoria dos direitos fundamentais e a moradia 

Para a corrente positivista de Hans Kelsen, havia a prevalência da lei sem 

considerar a moral, mas por consequência das atrocidades cometidas na II Guerra 

Mundial, especialmente pelo Nazismo, passou-se a inserir os valores morais nas ciências 

jurídicas - o que ficou conhecido como “a virada Kantiana” - que abriu espaço para os 

valores e princípios, dando origem ao pós-positivismo. Este Movimento que teve como 

um dos seus expoentes o jurista Robert Alexy inseriu a tese de que os princípios 

constitucionais seriam normas jurídicas. Comentando essa nova mentalidade, 

Marmelstein, (2011, p. 13) assim leciona:  

(a) os princípios constitucionais possuem um forte conteúdo ético-valorativo; 
(b) a teoria moderna reconhece a normatividade potencializada dos princípios, 
ou seja, os princípios e as regras são espécies de normas jurídicas; (c) a 
Constituição é o ambiente mais propício à existência de princípios; (d) por isso, 
a Constituição passou a ocupar um papel de destaque na ciência do direito.  

No Brasil, a teoria dos direitos fundamentais teve destaque após a Constituição 

Federal de 1988 e, principalmente nos anos 2000, considerada a era dos direitos 

fundamentais e da judicialização. Esses direitos, especialmente a moradia, têm aplicação 

imediata (art. 5º, parágrafo 1º, da Constituição Federal), são cláusulas pétreas (art. 60, 

parágrafo 4º, IV da Constituição Federal) e possuem hierarquia 

constitucional. Explicando a característica aplicabilidade imediata,  Ingo Sarlet entende-

se que é a mais importante e assim discorre:  

Talvez a inovação mais significativa tenha sido o art. 5º, 1º, da CF, de acordo 
com o qual as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 
possuem aplicabilidade imediata, excluindo, em princípio, o cunho 
programático destes preceitos, conquanto não exista consenso a respeito do 
alcance deste dispositivo. Que qualquer modo, ficou consagrado o status 
jurídico diferenciado e reforçado dos direitos fundamentais na Constituição 
vigente. (SARLET, 2010, p. 66) 

Para Alexy (2012, p. 69) o conceito de direitos fundamentais pode assim ser 

definido:  

Segundo as definições que acabam de ser formuladas, de caráter ainda 
provisório, são normas de direito fundamental somente aquelas normas que são 
expressas diretamente por enunciados da Constituição alemã (disposições de 
direitos fundamentais) 
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A definição dos direitos fundamentais também é trazida por Dimoulis (2012, p. 

40) como: 
Direitos fundamentais são direitos público-subjetivos de pessoas (físicas ou 
jurídicas), contidos em dispositivos constitucionais e, portanto, que encerram 
caráter normativo supremo dentro do Estado, tendo como finalidade limitar o 
exercício do poder estatal em face da liberdade individual. 

	

Dentre os direitos do homem, encontra-se o direito à moradia como 

consequência da funcionalização da propriedade e de sua função social. Tem caráter 

social e fundamental o direito à moradia e, sendo assim, são expectativas positivas que 

geram direito aos cidadãos de requerer satisfações positivas junto ao Poder Judiciário e, 

normalmente, perante o Estado.  

Já propriedade, além de um direito fundamental, é um princípio da ordem 

econômica que assegura aos agentes econômicos direito à propriedade dos fatores de 

produção e circulação de bens, garantindo a livre concorrência. Para Alysson Leandro 

Mascaro (2008, p. 28-30) é na propriedade privada um dos fundamentos do capitalismo 

e o corpo do direito privado: 

Na propriedade privada se dá um dos cernes do fundamento econômico do 
capitalismo.  
.... 
A propriedade privada como fundamento do direito ganha espaço e passa a 
constituir, ao lado da iguadade formal e da liberdade negocial, o corpo do 
direito privado  

Em relação a função social da propriedade entende Figueiredo (2014, p.167) que 

a inobservância desse princípio legitima a interferência do Estado sob a propriedade 

privada:  

Assim, a função social da propriedade cuida da socialização desses direitos 
individuais, de cunho privatista, no qual o uso e a fruição da propriedade 
privada passam a ser condicionadas a atendimento de um objetivo maior, 
previamente estipulado por lei, cuja inobservância legítima a interferência do 
Estado sob a esfera de domínio privado do proprietário, podendo, inclusive, 
acarretar a expropriação do bem.  

Toda propriedade deve atender a sua função social, e como forma de 

operacionalizá-la ou funcionalizá-la, utiliza-se do direito moradia. Ocorre que, para a 

propriedade urbana atenda sua função deve-se atender as exigências do plano diretor e as 

constitucionais, já a propriedade rural deve-se preencher os requisitos da constituição, 

assim ensina Solange Teles da Silva (2007, p. 175): 
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Se por um lado, a propriedade urbana cumpre sua função social ao atender as 
exigências do plano Diretor (art.182, § 2o CF /88) e os princípios 
constitucionais, a propriedade rural cumprirá sua função social ao atender 
concomitantemente os seguintes requisitos: aproveitamento racional e 
adequado, utilização dos recursos naturais e preservação do meio ambiente, 
disposições que regulam as relações de trabalho e exploração que favoreça o 
bem-estar dos proprietários e de todos os trabalhadores no (art. 186 da CP /88). 

Assim, percebe-se que o direito fundamental à moradia é um direito social, de 

aplicação imediata, ou seja, não necessita de uma lei regulamentadora para sua efetivação.  

	

2. A função social como releitura da propriedade  

Léon Duguit foi o primeiro a difundir a expressão “função social da propriedade” 

em sua obra Las transformaciones generales del derecho privado desde el Código de 

Napoleón. Ele fundamentou-se nos ensinamentos de Auguste Comte e de Èmile 

Durkheim, negando o direito subjetivo uma vez que as pessoas que vivem em sociedade 

têm deveres em relação aos outros, observe:  

El hombre no tiene derechos; la colectividad tampoco. Pero todo indivíduo 
tiene en la sociedad una cierta función que cumplir, una cierta tarea que 
ejecutar. Y ese es precisamente el fundamento de la regla de derecho que se 
impone a todos, grandes y pequeños, gobernantes y gobernados. (DUGUIT, 
1920, p. 35-36):  

A função social, para alguns, é um princípio vinculado ao direito subjetivo, ou 

seja, o poder emanado da Lei ao indivíduo para a satisfação de seus interesses. É o que 

ensina Farias (2012, p. 308) que o interesse individual só pode ser exercido se em 

conformidade com o social, quando afirma:  

Portanto, ao cogitarmos da função social, introduzimos no conceito de direito 
subjetivo a noção de que o ordenamento jurídico apenas concederá 
merecimento à persecução de um interesse individual, se este for compatível 
com os anseios que com ele se relacionam.  

Comentando esse direito subjetivo, Tepedino (2001, p. 291) denomina de direito 

subjetivo dúctil, cujo conteúdo somente pode-se definir na relação concreta, senão veja-

se: 

Recupera-se, assim, o percurso anteriormente traçado, com intuito de 
estabelecer o desenho da propriedade na Constituição brasileira com direito 
subjetivo dúctil, cujo conteúdo pode-se definir somente na relação concreta, 
no momento em que se compatibilizam as várias situações jurídicas 
constitucionalmente protegidas.  

Acontece que quem tem direito subjetivo absoluto sobre uma propriedade pode 

optar por não usá-la, violando a função social. Mas o exercício excessivo desse direito 
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subjetivo, lesionando a finalidade social, torna a atuação desproporcional do proprietário, 

configurando um abuso de direito objetivo. Assim, percebe-se que a propriedade privada 

não pode mais ser considerada unicamente como um direito subjetivo, pois dela decorre 

diversos efeitos, funções e conteúdos. Assim é o que explica Melo (2013, p. 59): 

Essa dimensão subjetivo-individual da propriedade necessita da análise de dois 
aspectos: os interesses pessoais do dono e os interesses não pessoais da 
sociedade, para que, após essa análise, detecte-se o atendimento da função 
social. Com isso, a propriedade deve se atender à dimensão individual e à 
coletiva, seja a propriedade privada ou não, pois ambas são 
constitucionalmente resguardadas.  

Na verdade, a propriedade está vinculada à dimensão objetivo-institucional, que 

se subdivide em: a democrático-funcional, a prestacional e a processual. A primeira está 

interligada com a liberdade, a segunda ao interesse social e a terceira com a prestação 

estatal possível, ou seja, com a eficácia dos direitos fundamentais. Comentando essa 

dimensão da propriedade privada, Santana (2012, p. 25) assim leciona: 

De logo, impende anotar que a vertente objetivo-institucional da propriedade 
privada decorre da consideração desta como uma instituição jurídica acessível 
a todas as pessoas e cujo conteúdo deve ser determinado pela função social que 
cada categoria de bens objeto do domínio é chamada a cumprir em cada caso. 
É esta uma concepção da propriedade privada consentânea com aquela 
doutrina dos direitos fundamentais que versa que estes, para além de 
encerrarem posições jurídicas subjetivas, possuem uma perspectiva objetiva 
que se identifica com conteúdos normativos diversos.  

Além desses dois aspectos, subjetivo e o objetivo, a propriedade deve ser 

examinada sobre dois momentos distintos, o estático, regulada em termos de pertença ou 

pertinência do seu titular, satisfazendo a sua subsistência e de sua família, ou seja, um 

poder e, o momento dinâmico, de utilização, em razão do fim a que se destina, ou seja, 

função social (GRAU, 2010, p. 248-249). Assim, explica o mesmo autor:  

Não há grandes dificuldades para a compreensão do conúbio entre poder e 
dever – isto é, entre direito e função – enquanto concebemos a função social 
como princípio gerador da imposição de limites negativos ao comportamento 
do proprietário, porque essas limitações são análogas às manifestações de 
poder de polícia, coerentes com a ideologia do Estado Liberal. A questão se 
torna complexa quando, em sua concreção, a função social é tomada desde uma 
concepção positiva, isto é, como princípio gerador da imposição de 
comportamentos positivos ao proprietário. A lei, então – âmbito no qual se 
opera a concreção do princípio – impõe ao proprietário (titular de um direito, 
portanto de um poder) o dever de exercitá-lo em benefício de outrem, e não, 
apenas, de não exercitá-lo em benefício de outrem. (GRAU, 2010, p. 249)  
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Gomes (1986, p. 90) há muito tempo, já escreveu sobre a função social da 

propriedade, consistindo na sua idoneidade a atingir e obter fins sociais, ou seja, conforme 

a utilidade social: 

Conclui-se, em definitivo, que a atividade do proprietário de bens de produção 
não pode cumprir-se em contraste com a utilidade social, somente se 
justificando sua proteção jurídica se em conformidade com esse propósito. 
Diz-se, em fórmula expressiva, que a função social da propriedade consiste na 
sua idoneidade a atingir e obter fins sociais. Desse modo, um conceito 
equívoco, como é ainda o de utilidade social, vem adquirindo significação 
normativa, expressa no tratamento que está a ser dado à propriedade na 
legislação especial que a encara nessa perspectiva.  

Tempos depois, o mesmo autor Gomes (2005, p. 127) assim discorreu sobre a 

função social da propriedade como uma situação jurídica subjetiva, com a natureza de um 

poder ligado a certos fins: “A propriedade seria uma situação jurídica subjetiva com a 

natureza de um poder (potesta) que encerra deveres, obrigações e ônus. Nesse sentido, a 

propriedade é hoje uma função social quando exercida para certos fins”.  

Já Carvalho (2011, p. 23), assim conceituou a função social vinculando as ações 

e políticas públicas com a finalidade de atender os anseios da sociedade:  

A função social é o poder que tem o titular do direito de atender, cumprir e 
desempenhar os vários programas de ações e políticas públicas, com vistas a 
atender os anseios da sociedade contemporânea, fazendo com que todos sejam 
beneficiados com a prática e o exercício dos direitos e deveres a cada um 
pertencente.  

Segundo Gama (2008, p. 52), a função social não significa socializar, mas sim 

atender as diretrizes do plano diretor ou das leis especiais: 

Vale ressaltar que a expressão função social não significa socializar a 
propriedade, e sim atender às diretrizes e postulados do plano diretor –  no caso 
da propriedade imóvel urbana – ou de leis especiais, como o Estatuto da Terra 
e o Estatuto da Cidade.  

Por outro lado, Arrone (1999, p. 210) adverte que a função social traz deveres 

negativos (dos demais em relação ao titular do bem) e positivos (do proprietário em 

relação à comunidade):  

A propriedade, na mesma medida em que positiva um dever negativo dos 
demais em relação ao titular, positiva deveres positivos deste em relação à 
comunidade em que resta inserida, cambiantes em face do caso concreto 
(ambos os aspectos), eis que tanto o direito de propriedade como a sua função 
social somente ganham concreticidade na tópica incidência, axiologicamente 
hierarquizante.  
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De mais a mais, Pires (2007, p. 72-74) vincula a função social com a justiça 

social, buscando a distribuição equânime de riqueza: 

Diante desse panorama constitucional e de sua interpretação sistêmica, o dever 
do proprietário vai além da destinação socialmente útil que se deve conceder 
ao bem e se fixa na obrigação de dar um destino que atenda à justiça social. 
(grifo do autor) 
... 
A função social da propriedade possui o objetivo de buscar e alcançar uma 
equânime distribuição de riqueza, portanto, está diretamente ligada à 
concretização da justiça social. 

O direito de propriedade, com o advento do Estado Social do Direito, continua a 

ter um caráter de direito individual, mas passou a exigir que o proprietário adotasse uma 

função social capaz de operacionalizar a propriedade. 	

Torres (2010, p. 262) vincula a função social à realidade social em sua volta, 

considerando os valores que a sociedade elegeu em determinada época:  
Função social é uma daquelas expressões que fazem desprender o juiz do texto 
frio da lei para adequá-lo à realidade social a sua volta, considerando os valores 
que a sociedade elegeu em determinada época.  

 

E diz Lotufo (2008, p. 350) sobre o papel ativo, sancionatório e perene da função 

social da propriedade: 
A função social tem papel ativo, ao lado do sancionatório e de caráter perene. 
Assim, a propriedade que não teve a função social respeitada, mesmo que 
alienada a novo adquirente, não se desobriga este de atender às exigências da 
legislação, quer ambiental, quer protetora do patrimônio histórico e artístico.  

	

Pilate (2012, p. 76) assim discorre sobre o princípio da função social entendendo 

como uma categoria de soberania participativa e a tutela jurídica, não consistindo em uma 

limitação da propriedade:  

Para encerrar esta parte, tenha-se claro que o conceito de função social 
pressupõe, para ter eficácia, a autonomia política, jurídica e (extra) patrimonial 
do coletivo: sujeito próprio (a coletividade), autonomia dos bens respectivos 
(da coletividade e não do Estado como pessoa jurídica separada da população), 
soberania de leis participativas (distintas das leis representativas do 
Parlamento) e tutela jurídica com especificidade própria (na dimensão de 
agora). Não é simples limitação da propriedade, ou simples atributo de 
determinados bens (os de produção), nem se restringe à solidariedade 
proprietária. É categoria da soberania participativa.  

Parte da doutrina defende que o possuidor que exerça sua posse com função 

social tenha proteção em face do proprietário que não está dando a função social à 

propriedade (TORRES, 2010, p. 350). Diferente não é o conceito trazido por Maluf (2010, 

p. 57-61), que defende que a função social da propriedade é um poder-dever, visando a 
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satisfação das necessidades do proprietário e da coletividade, interligada à ideia de 

limitação ou restrição ao direito de propriedade: 
O conteúdo da função social da propriedade pode então ser entendido como o 
dever e o poder que tem o proprietário do bem de realizar a satisfação das suas 
necessidades pessoais, visando concomitantemente a satisfação das 
necessidades comuns de uma coletividade.  

... 

Entendemos a função social da propriedade como o plexo de limitações ou 
restrições legais que regulam o uso da propriedade visando coibir o seu mau 
uso e evitar o seu individualismo, sem no entanto alterar-lhe a substância, 
visando ao bem-estar da coletividade, valorizando a essência do ser humano e 
possibilitando a sua sobrevivência com dignidade.  

Assim, deve-se conceituar a função social da propriedade como um princípio 

onde a propriedade deve ser dinâmica e operacionalizada, devendo extrair dela benefícios 

individuais, que busquem os interesses particulares, mas, principalmente, os sociais onde 

defende-se os fins coletivos.  

	

3. As políticas públicas voltadas à habitação  

Para entender as políticas públicas voltadas a moradia Matsumoto (2012, p. 164) 

traz seu conceito: “compreende políticas públicas como uma atuação do Estado no sentido 

de reduzir os efeitos negativos da descontinuidade administrativa, assim como para 

potencializar os recursos disponíveis”.  Complementando o conceito de políticas públicas 

Comparato (2007, p.97) assim leciona: “como uma atividade, isto é, um conjunto 

organizado de normas e atos tendentes à realização de um objetivo determinado”  

Essas políticas públicas voltadas à habitação são realizadas pelo Poder 

Executivo, através dos programas de governo. Ocorre que, na falta desse poder, cabe ao 

Poder Judiciário atuar na concretização dessas políticas públicas (judicialização da 

política), com a revisão das decisões e atos omissos dos demais poderes, esse é o pensar 

de Matsumoto (2012, p. 170): “é possível e legítimo que o Poder Judiciário atue na 

concretização de políticas públicas, sendo também um garantidor da eficácia 

constitucional [...]”  

Com o elevado número de pessoas nas cidades surgem os problemas, dentre eles 

a violência, malhas viárias estreitas, o desemprego em massa, o trabalho informal e a falta 

de moradia. Assim, não se pode imaginar a dignidade de uma pessoa que sequer tenha 

acesso a um lar digno, como forma de garantir o mínimo existencial, esse é entendimento 

de Roguet (2013, p. 310):  
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[...] não basta que o Estado propricie o simples habitar ao cidadão, devendo 
estruturar uma moradia que possibilte o desenvolvimento dos atos básicos de 
higiene pessoal, acesso às redes de esgoto e saneamento, área não isoladas e 
acessíveis com transporte público, contando com escolas e postos de saúde, 
como forma de garantir o mínimo existencial. 

Esse direito fundamental é uma necessidade humana vital, biológica e 

indispensável para uma vida digna. Não existe vida digna sem moradia também digna. 

Uma das funções da propriedade urbana é a consecução da moradia, pois o direito à 

moradia é um direito ao acesso à propriedade da habitação, que por meio do mercado 

imobiliário, chegamos à propriedade.  

Os constitucionalistas tratam esse direito como um direito humano, de segunda 

geração ou dimensão e, um direito fundamental social, já os civilistas como um direito 

real de conteúdo patrimonial, é o que diz Milagres (2011, p. 63) quando entende que: “Na 

visão constitucional, o direito à moradia configura direito fundamental de segunda 

geração ou dimensão, de conteúdo mínimo, objeto de implementação gradativa mediante 

a realização de políticas públicas”. 

Já Souza (2013, p. 213) defende ser o direito à moradia um exercício que deve 

ser protegido e efetivado pelo Estado: 
	

O direito à moradia torna-se um exercício que deve ser naturalmente protegido 
e efetivado pelo Estado, independentemente de norma infraconstitucional ou 
constitucional, já que decorre de um estado de necessidade do indivíduo e, em 
contrapartida, de um dever legal assumido pelo Estado Brasil, inclusive 
perante organizações internacionais.  

O direito à moradia não se resume a programas habitacionais, mas sim às 

condições de habitabilidade proporcionadas pelos centros urbanos, e que a 

impossibilidade de um pleno exercício deste impõe um custo muito elevado para a 

sociedade e, por conseguinte, uma demanda efetiva sobre o Poder Público. (MUKAI, 

2007, p. 66). Importante esclarecer que essa norma, apesar de ter aplicação imediata (Art. 

5º, 1º da CF), não significa dizer que o Estado deve dar uma casa a cada indivíduo, como 

adverte Mattos (2006, p. 79): 

Importa destacar, entretanto, que tal entendimento não autoriza dizer que a 
norma reconhece a obrigação do Estado de dar uma casa para cada indivíduo, 
assim como a norma estabelecida no artigo 7º da Constituição não reconhece 
o direito subjetivo a um emprego e, sim, a criação genérica de oportunidades 
de trabalho e proteção ao trabalhador. 
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Com o mesmo pensar, entende Souza (2013, p. 165) que o direito de moradia 

não guarda relação obrigatória com o direito de propriedade, não podendo exigir do 

Estado um imóvel para todos: 

O fato de todos terem o direito à moradia, portanto, não significa que têm o 
direito de exigir que o Estado dê um imóvel para todos. Não podemos jamais 
fazer tal afirmação. Pois o direito à moradia não guarda relação obrigatória 
com o direito de propriedade.  

Assim, para a maioria da doutrina entende-se que a moradia não seria um direito 

que pudesse ser exigido em face do Estado (BONIZZATO, 2007, p. 178 e 153). Nesse 

sentir, as prestações estatais sujeitas à implementação por intermédio de políticas públicas 

não conferem aos particulares direitos subjetivos oponíveis contra o Estado.  

	

4. A não concretização do direito a moradia  

De mais a mais, a reserva do possível surge como argumento contrário à 

concretização dos direitos fundamentais, exigindo que as pretensões formuladas em face 

do Estado sejam analisadas com a devida razoabilidade. Dentre as várias acepções da 

razoabilidade, Ávila (2012, p.173) destaca três, a primeira como equidade, a segunda 

similar à congruência e a terceira equiparada à equivalência: 

Primeiro, a razoabilidade é utilizada como diretriz que exige relação das 
normas gerais com as individuais do caso concreto, quer mostrando sob a qual 
perspectiva a norma deve ser aplicada, quer indicando em quais hipóteses o 
caso individual, em virtude de suas especificidades, deixa de se enquadrar na 
norma geral. Segundo, a razoabilidade é empregada como diretriz que exige 
uma vinculação das normas jurídicas com o mundo ao qual se faz referência, 
seja reclamando a existência de um suporte empírico e adequado a qualquer 
ato jurídico, seja demandando uma relação congruente entre a medida adotada 
e o fim que ela pretende atingir.  Terceiro, a razoabilidade é utilizada como 
diretriz que exige a relação de equivalência entre duas grandezas.  

Na equidade deve-se analisar o que normalmente acontece, analisando as 

circunstâncias do fato e o aspecto individual do caso.  Já na congruência, utilizaremos o 

suporte empírico e a relação congruente entre o critério de diferenciação escolhido e a 

medida adotada. Por fim, na equivalência, utiliza-se da equivalência entre a medida 

adotada e o critério que a dimensiona.  

Por outro lado, entende Milagres (2011, p. 136) que há obrigação do Estado 

garantir a eficácia ao direito à moradia: 

Um comportamento positivo também é exigível, quando instituída, por lei ou 
pela vontade, obrigação dessa natureza. Assim, há obrigação de o Poder 
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Público garantir eficácia plena ao direito à moradia, sobretudo aos indivíduos 
desprovidos minimamente de recursos econômicos.  

Interessante é o pensar de Fonte (2013, p. 147) em relação a reserva do possível, 

quando defende que pode-se condicionar a existência de previsão orçamentária futura: 

Assim, seria interessante e justo que as sentenças nesta matéria reconhecessem 
o direito prestacional pretendido na demanda, mesmo que fosse para 
condicioná-lo à existência de previsão orçamentária futura, quem sabe até 
incluí-los na lista de precatórios alimentares prevista no art. 100 da 
Constituição Federal de 1988.  

Já Liberati (2013, p. 119) defende a reserva do financeiramente possível, uma 

vez que não é o Estado que fixa o montante de recursos disponíveis, mas sim o legislador:  

[..] no sentido de que ao estado somente poderia ser exigida a execução dos 
direitos sociais, se tivesse efetiva capacidade financeira para isso. Todavia, não 
é o Estado que fixa o montante de recursos disponíveis para a concretização 
das ações. Tal dever compete ao legislador, que ajusta o orçamento pretendido 
pelo Estado, configurando uma reserva constitucional da efetiva capacidade de 
prestação do Estado [..]  

Esse argumento usado pelo Poder Público da falta de dinheiro é um dos entraves 

à aplicação desse direito, tese essa que não é adequada, uma vez que, segundo Milagres 

(2011, p. 67) a insuficiência de fundos não pode ser causa da não efetividade desse direito: 

É preciso vencer essas limitações ou restrições. A ausência ou insuficiência de 
recursos estatais não pode ser causa da não efetividade do direito à moradia, 
que, pela sua essencialidade e pelo seu caráter existencial, pode ir muito além 
de uma concepção de direito fundamental social.  

 

5. A importância da sociedade civil e fiscalização do poder judiciário nas políticas 

públicas voltadas à moradia  

Não restam dúvidas que para efetivar os direitos fundamentais as instituições 

jurídicas, órgãos e poderes do Estado podem sofrer o controle necessário, esse é o pensar 

de Gianpaolo Poggio Smanio (2013, p. 10): 

Essa conceituação jurídica permite que as Instituições Jurídicas e os órgãos e 
Poderes do Estado possam efetivar as decisões Políticas e sofrer o controle 
necessário de sua atuação, sobretudo para assegurar os direitos fundamentais 
constitucionalmente estabelecidos.  

No mesmo sentido é o entendimento de Luis Roberto Barroso (2010, p. 882) 

quando afirma que pode o judiciário impor ou invalidar ações administrativas e políticas 

públicas, sempre que o judiciário estiver atuando para preservar um direito fundamental:  
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É nesse ambiente, é nessa dualidade presente no Estado constitucional 
democrático que se coloca essencial: podem juízes e tribunais interferir com 
as deliberações dos órgãos que representam maiorias políticas – isto é, o 
Legislativo e o Executivo – impondo ou invalidando ações administrativas e 
políticas públicas? A resposta será afirmativa sempre que o Judiciário estiver 
atuando, inequivocamente, para preservar um direito fundamental previsto na 
Constituição ou para dar cumprimento a alguma lei existente. Vale dizer: para 
que seja legítima, a atuação não pode expressar um ato de vontade própria do 
órgão julgador, precisando reconduzir-se a uma prévia deliberação majoritária, 
seja da constituição, seja do legislador.  

Já Clarisse Seixas Duarte (2013, p. 35) entende que as questões referentes as 

políticas públicas podem chegar ao Judiciário através de ações individuais e este pode, 

no caso de falhas ou desvios, aplicar o direito: 

Ainda que essas questões cheguem ao Judiciário por meio de ações individuais, 
o que deve ser apreciado é se existe uma política pública (objeto primário dos 
direitos sociais) em curso; se ela é adequada e suficiente; em caso negativo, 
qual é a razão disso; se os recursos previstos são apropriados para obtenção 
dos resultados pretendidos e se esta havendo correta aplicação dos mesmos. 
Em caso de falhas ou desvios, ainda que o pedido seja individual, não se trata 
de fazer realocação irracional e individualista de recursos, mas de aplicar o 
Direito em um caso concreto de omissão ou desvio de Poder Público, o que, 
nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição, constitui lesão a direito 
e, como tal, não pode ser excluída da apreciação do Judiciário.  

Corroborando esse entendimento, o STF decidiu que pode o Poder Judiciário, 

em caráter excepcional, interferir na formulação e implementação das políticas públicas, 

sempre que comprometer a eficácia dos direitos constitucionais: 

Impende assinalar, no entanto, que tal incumbência poderá atribuir-se, embora 
excepcionalmente, ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais 
competentes, por descumprirem os encargos políticos-jurídicos que sobre eles 
incidem em caráter mandatário, vierem a comprometer, com tal 
comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos 
impregnados de estatura constitucional, como sucede na espécie em exame 
(STF, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 410.715-5) 

Por outro lado, esse entender não é unânime, uma vez que Virgílio Afonso da 

Silva (2010, p. 595) possui entendimento contrário, quando afirma que não podem os 

juízes ignorar as políticas públicas existentes, concedendo, de forma irracional e 

individual, medicamentos ou tratamentos: 

Não é possível, devido a razões que serão analisadas mais adiante, que os 
direitos sociais sejam tratados como se tivessem a mesma estrutura que têm os 
chamados direitos individuais (civis e políticos), ou seja, juízes não podem 
ignorar as políticas públicas já existentes nessas áreas, concedendo, de forma 
irracional e individualista, medicamentos, tratamentos de saúde ou vagas em 
sala de aula a todo aquele que recorrer ao Judiciário.  
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De mais a mais, é de uma importância a participação na sociedade civil, através 

de seus conselhos de políticas públicas, de audiências públicas na fiscalização do 

cumprimento da política. Sobre o papel da sociedade civil na implementação das políticas 

públicas ensina Hélcio Ribeiro que surtem resultados na efetivação dos direitos sociais 

(2013, p. 59): 

O papel da sociedade civil na expansão da esfera pública e da participação 
cidadã na implementação das políticas públicas sociais precisa ser avaliado 
pelo Neoconstitucionalismo, sob pena de acabar incorporado uma concepção 
liberal requentada de democracia. 
Os estudos sobre a sociedade civil brasileira demonstram que, embora ela não 
deva ser tomada como panaceia para a solução dos problemas, sinergias 
positivas entre instituições e sociedade organizada dão melhores resultados na 
efetivação dos direitos sociais, tornando as políticas públicas mais eficientes e 
transparentes ao mesmo tempo em que tornam o poder público mais sensível 
às informações que surgem de um contexto complexo e heterogêneo.  

	

Conclusão  

Assim, como uma das funções do princípio da função social da propriedade 

urbana é se chegar à moradia, com o acesso à habitação e um lar digno, uma vez que não 

existe vida digna sem moradia, percebe-se que um dos caminhos para a efetivação desse 

princípio social é a atuação do cidadão, individualmente ou através da sociedade civil, 

cobrando as políticas públicas ao Estado, como também, o papel do Poder Judiciário 

controlando e fiscalizando os demais poderes, no que se refere às políticas públicas, com 

o objetivo de concretizar o direito social à moradia e chegarmos a cidania plena. 
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O DIREITO, A BIOÉTICA E A QUESTÃO DO RESPEITO 
À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO 
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Resumo 
O presente trabalho tem por objetivo analisar a bioética em face da sociedade moderna, 
verificando como o princípio da dignidade da pessoa humana pode pautar os avanços 
tecnológicos, no intuito de fazer com que os países em desenvolvimento possam evoluir 
com coerência social e jurídica. Dada a relevância temática, imputa-se tratar de sua 
abordagem constitucional, assim como da interpretação que lhe é feita. 
 
Palavras-chave: Bioética; Direito; Dignidade da pessoa humana; Constituição Federal; 
Desenvolvimento tecnológico. 
 
Abstract 
 This work aimed to examine the bioethics facing to modern society, noting how the 
principle of human dignity can guide the technological advances in order to make the 
developing countries to evolver a social and legal coherency. Giving the relevance of 
themes	imputes to deal with constitutional approach, as well as the interpretation as it is 
made. 
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Introdução 

A problemática que envolve as novas tecnologias está exigindo grande 

desenvolvimento do direito para conseguir apresentar respostas satisfatórias à sociedade. 

Tal problemática foi acentuada no século passado com o grande desenvolvimento das 

tecnologias da vida, também conhecidas como biotecnologias. A função do Direito, desde 

o primórdio dos tempos, foi buscar o ordenamento e respeitar a dignidade do indivíduo 

na sociedade. Surgiram vários institutos preocupados com a análise da questão. 

A questão econômica é altamente relevante quando se pensa nos objetivos  dos 

cientistas que buscam a cura de várias doenças; contudo, isso pode corrompê-lo diante 

dos imperativos econômicos da sociedade moderna. A luta pelo poder econômico, ao 

longo dos séculos, vem tolhendo essa sociedade. Surge, então, a bioética como resposta 

aos abusos sofridos no intuito de garantir a dignidade da pessoa humana em vista dos 

avanços tecnológicos da sociedade moderna. Entretanto, sua força perante a sociedade foi 

por muito tempo questão apenas de desenvolvimento do dever-ser, sem que, com isso, 

fossem implantadas políticas que realmente visassem a assegurar a aplicação das 

tecnologias de forma ética. 

Num primeiro momento, o presente artigo analisará a bioética, seus conceitos e 

desenvolvimento na contemporaneidade. Já, num segundo momento, serão verificados o 

conceito e a importância história da dignidade da pessoa humana, princípio constitucional 

fundamental. E, por fim, se buscará entender os avanços tecnológicos à luz da 

Constituição Federal de 1988 (CF/88). 

 

1. Bioética 

A bioética3 surgiu no século XX como resposta aos abusos que seres humanos 

estavam sofrendo em razão de experimentos de novas técnicas. A famosa ética da vida 

caracteriza um marco no que diz respeito à dignidade da pessoa humana. É, sem dúvida, 

um ramo que deverá receber incentivos para que possa se desenvolver cada vez mais. 

A bioética seria em sentido amplo, uma resposta da ética às novas situações 
oriundas da ciência no âmbito da saúde, ocupando-se não só dos problemas 
éticos, provocados pelas tecnociências biomédicas e alusivos ao início e fim 
da vida humana, às pesquisas em seres humanos, às formas de eutanásia, à 
distanásia, às técnicas de engenharia genética, às terapias gênicas, aos métodos 

																																																								
	
3 O surgimento do termo “bioética ocorreu em 1972, utilizado pelo oncologista norte-americano Van 
Rensselaer Potter com a publicação da obra Bioethics: a bridge to the future”. (CLOTET; FEIJÓ; 
OLIVEIRA, 2005. p. 16). 
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de reprodução humana assistida, à eugenia, à eleição do sexo do futuro 
descendente a ser concebido, à clonagem de seres humanos, à maternidade 
substitutiva, à escolha do tempo para nascer ou morrer, à mudança de sexo em 
caso de transexualidade, à esterilização compulsória de deficientes físicos ou 
mentais, à utilização da tencnologia do DNA recombinante, às práticas 
laborativas de manipulação de agentes patogênicos etc., como também dos 
decorrentes da degradação do meio ambiente, da destruição do equilíbrio 
ecológico e do uso de armas químicas. (DINIZ, 2002, p. 10-11). 

 

Em 1978, nos Estados Unidos, foi publicado o Relatório de Belmont, sendo um 

marco para a defesa dos direitos humanos. Trouxe em seu documento três princípios, 

conhecidos com a “Trindade Bioética”, que são: autonomia; beneficência; e, justiça. O 

princípio da autonomia trouxe, conforme o relatório, dois entendimentos prioritários: o 

primeiro é  que todo indivíduo deve ter respeitada sua vontade, e o segundo é que os 

indivíduos que não possuem capacidade de manifestar sua vontade tenham uma proteção 

especial. Em outras palavras, “o princípio da autonomia requer que o profissional da 

saúde respeite a vontade do paciente ou de seu representante, levando em conta, em certa 

medida, seus valores morais e crenças religiosas”. Ou seja, “reconhece o domínio do 

paciente sobre a própria vida (corpo e mente) e o respeito à sua intimidade, restringindo, 

com isso, a intromissão alheia no mundo daquele que está sendo submetido a um 

tratamento” (DINIZ, 2002, p. 15). 

Pelo princípio da beneficência, também conhecido como princípio da não 

maleficência, deve-se ter em mente um equilíbrio entre os riscos e os benefícios, ou seja, 

a famosa frase que acompanha esse princípio é a de maximizar os benefícios e minimizar 

os prejuízos. Assim, o princípio da beneficência “requer o atendimento por parte do 

médico ou do geneticista aos mais importantes interesses das pessoas envolvidas nas 

práticas biomédicas ou médicas, para atingir seu bem-estar, evitando, na medida do 

possível, quaisquer danos”. (DINIZ, 2002, p. 15). 

No que concerne ao princípio da justiça, esse tem um caráter social, tendo em 

vista o foco diferenciado dos demais princípios. Enquanto os outros dois princípios (por 

hora abordados) têm como foco a pessoalidade do indivíduo, o princípio da justiça tem 

por finalidade a igualdade entre todos os indivíduos, “traduz-se na imparcialidade dos 

riscos e benefícios”. (LEITE, 2008. p. 49). O princípio da justiça “requer a imparcialidade 

na distribuição dos riscos e benefícios, no que atina à prática médica pelos profissionais 

da saúde, pois os iguais deverão ser tratados igualmente” (DINIZ, 2002, p. 16). 

Importante é constar que 
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os bioeticistas devem ter como paradigma o respeito à dignidade da pessoa 
humana, que é o fundamento do Estado Democrático de Direito e o cerne de 
todo o ordenamento jurídico. Deveras, a pessoa humana e sua dignidade 
constituem fundamento e fim da sociedade e do Estado, sendo o valor que 
prevalecerá sobre qualquer tipo de avanço científico e tecnológico. 
Consequentemente, não poderão bioética e biodireito admitir conduta que 
venha a reduzir a pessoa humana à condição de coisa, retirando dela sua 
dignidade e o direito a uma vida digna. (DINIZ, 2002, p.17). 

Esses princípios são fundamentais para que se entenda a aplicação da bioética 

na sociedade moderna. A seguir será tratada a questão ética da vida humana no Direito 

Constitucional brasileiro, bem como sua relevância ante os avanços tecnológicos. 

 

2. O princípio da dignidade da pessoa humana 

Na sociedade contemporânea, o conceito de dignidade humana está sendo muito 

utilizado e pode até parecer de fácil compreensão. Contudo, seu conceito foi sendo 

alterado no decorrer da história, podendo até se ter como paradoxal sua interpretação em 

momentos históricos distintos. Para um melhor entendimento, é dividido, a evolução do 

conceito de dignidade da pessoa humana em três momentos: no Cristianismo, no 

kantismo e na Segunda Guerra Mundial. Esses três momentos serão aos poucos citados e 

debatidos para uma melhor interpretação e sistematização da evolução da ideia de 

dignidade. 

O princípio da dignidade da pessoa humana gera inúmeros debates acerca de sua 

definição, principalmente por parte da filosofia. A maior dificuldade na sua interpretação 

está na conceituação do que pode ser uma pessoa humana digna. O conceito com maior 

aceitação nos tempos modernos é ainda o do filósofo Kant, ao afirmar que o homem, com 

sua racionalidade,  

existe como um fim em si mesmo, não só como meio para o uso arbitrário desta 
ou daquela vontade. Pelo contrário, em todas as suas ações, tanto nas que se 
dirigem a ele mesmo, como nas que se dirigem a outros seres racionais, ele tem 
de ser considerado simultaneamente como fim. [...] O valor de todos os objetos 
que possamos adquirir pelas nossas ações é sempre condicional.  (KANT, 
2000, p.59). 

Para uma maior compreensão do significado do princípio e da importância que 

ele atingiu atualmente, vale ressaltar a interpretação trazida por Sarlet: 

Construindo sua concepção a partir da natureza racional do ser humano, Kant 
assinala que a autonomia da vontade, entendida como a faculdade de 
determinar a si mesmo e agir em conformidade com a representação de certas 
leis, é um atributo apenas encontrado nos seres racionais, constituindo-se no 
fundamento da dignidade da natureza humana. [...] Segundo Kant, [...] a 
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qualidade peculiar e insubstituível da pessoa humana, no reino dos fins tudo 
tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode 
pôr-se em vez dela qualquer outra como equivalente; mas quando uma coisa 
está acima de todo o preço, e portanto não permite equivalente, então tem ela 
dignidade. (SARLET, 2002, p. 32-34). 

O autor salienta, ainda, que é justamente no pensamento de Kant que a doutrina 

jurídica mais expressiva – nacional e alienígena – hoje parece estar identificando as bases 

de uma fundamentação e, de certa forma, de uma conceituação da dignidade da pessoa 

humana. Destaca-se que 

o valor da pessoa humana é o objetivado em forma de proposição jurídica e 
vertido ao direito pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Fundamental 
é perceber que todo valor é absoluto. Beleza, bem, justiça e dignidade são 
valores atemporais. Contudo, o processo de passagem do valor ao princípio 
demanda uma conduta de valoração eminentemente subjetiva, pois se realiza 
em tempo e espaço determinados. Assim, o princípio não é absoluto, pois a 
valoração é relativa e reflete a opção preferencial do legislador democrático 
por determinados valores socialmente amadurecidos. (ROSENVALD, 2005, 
p. 49). 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da dignidade da pessoa humana 

só obteve lugar de destaque com a CF de 1988, que, logo em seu art. 1°, inciso III, dispõe: 

Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamento:  

[...] 

III – a dignidade da pessoa humana; 

[...]. 

 Nesse sentido, “a inserção do princípio da dignidade da pessoa humana no 

Título I, como fundamento da República Federativa do Brasil, demonstra a sua 

precedência – não apenas topográfica, mas interpretativa – sobre todos os demais 

capítulos constitucionais.” É importante salientar que “a Constituição Federal pretendeu 

estabelecer, na relação entre a dignidade e a ordem jurídica democrática, a mesma 

adequação obrigatória que Kant determinou entre  dignidade e  ordem moral” 

(ROSENVALD, 2005, p. 36). 

Os direitos e as garantias fundamentais do ser humano, localizadas no artigo 
5°, decorrem dos princípios fundamentais, mais especificamente do respeito à 
dignidade. Isso demanda o estabelecimento de condições humanas de vida e 
promoção da personalidade de cada ser humano. Sempre lembrando Kant, não 
haverá dignidade quando multidões sucumbem à fome, à falta de habitação, de 
saneamento e de saúde, pois deixam de ser pessoas e fins em si, convertendo-
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se em coisas, posto relativizada e desqualificada a condição de meios para a 
satisfação de interesses alheios. (ROSENVALD, 2005, p. 38). 

 

Apesar de as outras Constituições fazerem menção à pessoa humana com 

dignidade, a Carta Magna de 1988 foi a única a legislar de modo objetivo sobre o 

princípio. Para uma melhor elucidação, é válida a análise acerca das Constituições 

brasileiras, feita por Martins: 

Apesar de referência ao tema da dignidade da pessoa humana – ainda que de 
modo incipiente e num outro contexto – nas Constituições brasileiras de 1934, 
1946 e de 1967, a primeira Constituição a tratar do princípio da dignidade da 
pessoa humana, enquanto fundamento da República e do Estado Democrático 
de Direito em que ele se constitui, foi a de 1988. Assim, temos que ao dar ao 
princípio esta formulação a Constituição brasileira de 1988 avançou 
significativamente rumo à sua plena normatividade jurídica. Além disso, a 
Constituição de 1988 ao instituir um amplo sistema de direitos e garantias 
fundamentais, buscou não só preservar, mas, acima de tudo, promover a 
dignidade da pessoa humana. (MARTINS, 2003, p.123). 

Nesse viés, a pessoa humana deve ser observada como centro das ações 

humanas, tendo em vista sempre o devido respeito ético para com ela. Nessas ações 

humanas, entende-se que o uso ético do corpo humano não é uma faculdade, nem mesmo 

da própria pessoa. 

O presente princípio em comento ultrapassa a esfera individual do ser e alcança 

contornos que abrangem todos na sociedade e consegue esse alcance social por ser 

fundamental para o Estado em defesa incondicional dos seres humanos, como explica 

Sarlet: 

[...] A dignidade da pessoa se encontra, de algum modo, ligada [também] à 
condição humana de cada indivíduo, não há como desconsiderar a necessária 
dimensão comunitária [ou social] desta mesma dignidade de cada pessoa e de 
todas as pessoas, justamente por serem todos reconhecidos como iguais em 
dignidade e direitos [na iluminada fórmula da Declaração Universal de 1948] 
e pela circunstância de nesta condição conviverem em determinada 
comunidade.  (SARLET, 2005, p.22-23). 

Com o surgimento do princípio da dignidade da pessoa humana o bem-estar 

físico e o mental do indivíduo foram colocados no centro das preocupações do mundo 

jurídico, garantindo assim, um maior respeito para com a vida humana, elevando o direito 

a um patamar mais ético e desenvolvido. Esse surgimento deu-se em função do 

desenvolvimento tecnológico com maior crescimento no século passado, como ensina 

Jacintho: 
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A dignidade da pessoa humana, não apenas no Direito Constitucional pátrio, 
está inscrita como princípio fundante de um novo Direito Constitucional, assim 
como, de um atualíssimo direito internacional, e do movimento de 
internacionalização dos direitos humanos, surgido a partir das violações 
sistemáticas desses direitos ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial, pela 
Alemanha Nazista. (2006, p.250)  

Sendo implantado o princípio, a pessoa humana passou a ser vista com um maior 

respeito, devendo, assim, o Estado fazê-lo cumprir para que a vida humana seja protegida. 

Atualmente, o princípio da dignidade da pessoa humana é considerado, por diversos 

doutrinadores e estudiosos do Direito como o maior e mais importante do universo 

jurídico. 

Séguim descreve de forma harmoniosa como a vida humana deve ser tratada em 

relação ao Estado e o patamar que ela alcançou no Direito com o surgimento do princípio 

da dignidade da pessoa humana: 

O homem deve ser respeitado em sua dignidade, em seu valor de fim e não de 
meio, pois a dignidade da pessoa humana, que, como consectário, impõe a 
elevação do ser humano ao centro de todo o sistema jurídico, no sentido de que 
as normas são feitas para a pessoa e sua realização existencial. Nossa Carta 
Magna elevou a tutela e promoção da pessoa humana a um valor máximo do 
ordenamento, estatuindo que a dignidade do homem é inviolável, sendo mola 
propulsora da intangibilidade da vida humana. (2005, p. 50). 

Por isso, não foi mera eventualidade a CF/88 trazer, logo no art. 1°, o princípio 

da dignidade da pessoa humana, que alcançou relevância social como nenhum outro, 

constando sempre em qualquer sistema jurídico que tenha evoluído a um patamar mais 

ético e justo. Por isso, é importante constar, logo no início da Constituição, que a vida 

humana é fator fundamental, devendo todos os outros direitos subsequentes obedecer ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, em uma espécie de hierarquia de direitos, onde 

esse princípio alcança o patamar mais alto. 

Vale ressaltar a afirmativa feita por Silva (2002, p.192) de que a dignidade é 

reconhecida a toda a pessoa humana na medida em que ela é um sujeito ético individual, 

isto é, um ser que possui a potencialidade de se determinar, por intermédio da razão, para 

a ação em liberdade – com isso volta-se à questão da autonomia do indivíduo. O respeito 

que é devido a essa dignidade, para não redundar no seu contrário, deve se amparar em 

dois pressupostos segundo o autor: 1) todas as pessoas humanas devem ser igualmente 

respeitadas – ou seja, não há uma qualificação nem valoração de indivíduos; e 2) o 

respeito deve ser assegurado independentemente do grau de desenvolvimento individual 

das potencialidades humanas. 
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Com o princípio da dignidade da pessoa humana no mundo jurídico, o Direito 

alcança o seu ponto máximo, pois passa a tratar a vida humana de uma maneira mais 

racional, mais ética, devendo sua integridade ser assegurada e garantida a todos os 

indivíduos, sem nenhuma espécie de discriminação. É um direito que preexiste até mesmo 

ao nascimento, um exemplo disso é o do nascituro. 

Entretanto, 

a fim de que o princípio da dignidade da pessoa humana detenha real 
efetividade, não é suficiente que sua atenção seja restrita a uma dimensão 
defensiva de “último reduto” de tutela de direitos fundamentais da pessoa. 
Essencial é que se instale um compromisso acerca de um conteúdo 
indisponível de bens essenciais e primários que não possam ser de maneira 
alguma alijados de qualquer ser humano, sob pena de imediato recurso ao 
Poder Judiciário, a fim de que o mínimo existencial seja imediatamente 
suprido. Cuida-se de direito subjetivo em que nada há a ponderar, pois a 
dignidade não atuará a maneira dos princípios, mas como regra que demanda 
a sua eficácia positiva. O acesso a saúde básica, ensino fundamental e 
assistência social – independente de contribuição previdenciária, não se prende 
à fixação de políticas públicas ou opções democráticas do legislador, sendo, 
portanto imune à questão da escassez de recursos. O núcleo da dignidade é 
aquele perímetro abaixo do qual deixamos de ser pessoas, posto conduzido à 
condição desumana. (ROSENVALD, 2005, p.41). 

 

Atualmente, a ideia de respeito para com a vida humana está se desenvolvendo, 

(COSTA, 2001, p.74) ao contrário do que foi no passado, com a barbárie das guerras, 

quando se praticavam crimes contra a humanidade, principalmente na Segunda Guerra 

Mundial, em torno da biomedicina que, por ser fonte de diversas pesquisas4 no campo da 

saúde, pôde objetivar resultados positivos, porém percorrer meios ilícitos para chegar ao 

resultado desejado. 

A área da bioética deve ser desenvolvida para que o princípio da dignidade da 

pessoa humana seja sempre respeitado, e esse é um dos grandes desafios do Direito no 

novo milênio, pois, com os avanços da tecnologia, é inevitável e imprescindível para a 

humanidade estar com as atenções voltadas aos devidos cuidados com a espécie humana. 

Vale acrescer os ensinamentos de Baracho: 

																																																								
	
4 Quanto à pesquisa, é cabível a definição de Pessini e Barchifontaine. “O termo pesquisa diz respeito a 
uma classe de atividades cujo objetivo é desenvolver ou contribuir para o conhecimento generalizável. O 
conhecimento generalizável consiste em teorias, princípios ou relações, ou no acúmulo de informações 
sobre os quais estão baseados, que possam ser corroboradas por métodos científicos aceitos de observação 
e inferência. No presente contexto, “pesquisa” inclui estudos, tanto médicos como comportamentais, 
relativos à saúde humana. Geralmente a palavra “pesquisa” é modificada pelo adjetivo “biomédica”, para 
indicar que se refere à pesquisa relacionada à saúde” (PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2002. p. 139). 
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As fronteiras da bioética com o direito tornam-se cada dia mais constantes, 
tendo em vista as pesquisas em ensaios sobre as diversas consequências que 
acabam tendo lugar em dispositivos legais, como aqueles referentes às doações 
e fecundações in vitro. Novas questões aparecem em decorrência do progresso 
da biologia e da medicina. A diversidade de situações, criadas pelo progresso 
das pesquisas científicas, levas à necessidade de estudos doutrinários, decisões 
judiciais e o aprimoramento da legislação, em decorrência das diversas 
eventualidades possíveis como aquelas referentes à interrupção da gravidez. 
Expande-se, cada vez mais, as fronteiras geográficas da bioética, com a 
realização de seminários que examinam o relacionamento das conquistas 
biológicas e médicas, com a moral e o direito. O ensino da bioética é cada vez 
mais importante tendo em vista as repercussões das pesquisas científicas no 
mundo moderno. (BARACHO, 2004, p. 176-177).  

Vale, ainda, destacar que, no último século, o desenvolvimento tecnológico está 

intimamente ligado ao desenvolvimento econômico e à criação de uma sociedade de 

consumo, e, com isso, práticas que são desenvolvidas no campo da biomedicina são 

muitas vezes aplicadas com o único intuito de gerar lucro, independentemente de haver 

infração ao princípio da dignidade da pessoa humana. Por isso, cabe salientar a 

importância que o Direito assume na sociedade como protetor desse direito fundamental 

em uma época de grandes desafios como a atual. 

 

3. Potencial Tecnológico  

Na CF/88, em seu Capítulo IV – Da Ciência e Tecnologia5 – é notória a 

importância dada pelo legislador a essas questões tecnológicas. É reconhecido 

constitucionalmente que os investimentos em pesquisa e estudos nessas áreas são de alta 

relevância para um desenvolvimento sustentável e sadio da sociedade brasileira. A 

tendência mundial é que esses investimentos aumentem significativamente nos próximos 

anos. Com o aumento da população, a globalização e a interconectividade vivenciada pela 

sociedade, não serão poucos os avanços que a tecnologia poderá alcançar. Por vivermos 

num mundo globalizado, onde o conhecimento é passado e repassado a uma velocidade 

nunca vista antes, a diferença de crescimento econômico se dará por meio daqueles que 

detêm os melhores potenciais tecnológicos. E, para aumentar o potencial tecnológico, é 

imprescindível que ocorram investimentos em pesquisas e recursos. 

  

																																																								
	
5 Morais sustenta que “a Constituição Federal prevê duas espécies de pesquisas: científica e tecnológica. A 
pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o 
progresso das ciências. A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos 
problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional”. (MORAES, 
2003. p. 2005). 
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No art. 2186 da CF/88, fica evidente a relação tecnologia/economia pretendida 

pelo legislador, sendo que, em seu §1º, o desenvolvimento científico é tido como 

prioritário pelo Estado, ou seja, já era sabido ao tempo da CF/88 que o desenvolvimento 

dos países deve-se dar com o também crescimento do aspecto tecnológico. Já em seu §4º 

faz um incentivo para que o setor privado invista na participação e efetivação do 

progresso científico, dando ainda mais ênfase à importância do progresso científico. 

Perante isso, é oportuno frisar que, no ramo do conhecimento científico, no novo século, 

a área que tende a ter um crescimento maior é o da tecnologia aplicada à biodiversidade. 

Além disso, no art. 2257 da CF/88, é garantido a todos um meio ambiente 

saudável, bem como que é dever de todos protegê-lo. No inciso II desse artigo, é 

incumbido ao Poder Público a competência de fiscalizar as entidades que pesquisam e 

manipulam  material genético. A visão dada por esse artigo pode parecer coerente num 

primeiro momento, porém, ao pensar na redação dada ao art. 225, que diz que incumbe a 

todos o dever de proteção do meio ambiente, verifica-se que a fiscalização também deve 

ser da própria sociedade e não só do Poder Público. É evidente que é esse poder que 

efetivamente vai exercer essa incumbência de forma direta, contudo o setor privado 

também tem a obrigação de participar dessa função de forma indireta, pois estará sofrendo 

as consequências diretas das ações realizadas nesse meio. 

“A crise ambiental problematiza os paradigmas estabelecidos do conhecimento 

e demanda novas metodologias capazes de orientar um processo de reconstrução do saber 

que permita realizar uma análise integrada da realidade.” (LEFF, 2006, p. 60). Nesse 

sentido, pode-se ter como exemplo a questão do sistema capitalista, que teve sua grande 

expansão no mundo moderno graças à Revolução Industrial, que impulsionou sua atuação 

e a transformação dos Estados em partes de um grande comércio. Para uma melhor 

																																																								
	
6 CF/88: Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a 
capacitação tecnológicas. §1. A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo 
em vista o bem público e o progresso da ciência. §4. A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam 
em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos 
humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, 
participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. (BRASIL. Constituição 
de1988). 
7 CF/: Art. 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. §1°. Para assegurar a efetividade desse direito, 
incumbe ao poder público: II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. BRASIL. Constituição de 
1988). 
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compreensão histórica desse fenômeno chamado capitalismo, faz-se oportuno a 

explicação dada por Rodrigues e Arantes: 

O sistema capitalista surgiu da queda da sociedade feudal e do advento da 
manufatura, e alavancou-se, no século XIX, com a Revolução Industrial. 
Expandiu-se muito, acelerou a pesquisa científica, o progresso técnico, 
aumentou a produção e, em contrapartida, agravou a desigualdade da 
distribuição. Em sua reação surgiu o socialismo, que aprimorou a distribuição, 
mas que não conseguiu desenvolver a produção, até que foi derrubado pela 
onda neoliberal. Hoje, o capitalismo impera em quase todo o mundo deixando 
um lastro de miséria e pobreza que só não atinge as elites. É nesse contexto de 
globocolonização que se instala o problema do monopólio exercido, nos mais 
diversos campos, pelos donos do dinheiro. (RODRIGUES, 2008, p.50). 

O capitalismo trouxe consigo o desenvolvimento tecnológico e a produção em 

massa, com o objetivo de enriquecimento financeiro. Os Estados com grande poder 

tecnológico têm maior poder de produção, localizando-se, assim, na frente de novas 

tecnologias, que produzem mais e, consequentemente, conseguem um maior poder 

financeiro. Com isso, criou-se uma sociedade de consumo, em decorrência do 

“desenvolvimento econômico, com alto grau de industrialização/sofisticação tecnológica 

e grande concentração da atividade empresarial e de capitais. (RIOS, 1998, p.07). 

Vive-se, atualmente, em um mundo de constantes mudanças, e grande parte 

disso tem como força essencial o desenvolvimento científico, que vem progredindo em 

larga escala rumo à geração de conhecimento e produção de bens com o objetivo de 

transformar o modo de viver do homem. “Destaca-se que o consumismo e 

competitividade levam ao emagrecimento moral e intelectual da pessoa, à redução da 

personalidade e da visão do mundo, convidando, também, a esquecer a oposição 

fundamental entre a figura do consumidor e a figura do cidadão.” (SANTOS, 2008, p. 

49). 

Pode-se citar, como exemplo, a questão da sustentabilidade do meio ambiente 

que está muito em voga na sociedade contemporânea. Contudo, ela gera diversos 

questionamentos e, inclusive, contradições quanto ao seu entendimento e aplicação. 

Quando se pensa em se valer do meio ambiente de forma a utilizar somente o necessário 

sem prejudicar as gerações futuras, é cabível uma interpretação altamente subjetiva, 

como, por exemplo, até que geração se pretende proteger? 

 Sabe-se que a forma pela qual o progresso está se dando e as alternativas 

para o meio ambiente virão não com o freio do progresso, mas justamente com um 

progresso preocupado com o meio ambiente. Não se está falando do princípio da 

proporcionalidade, mas do objetivo de sustentar um progresso que ele próprio apresente 
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soluções às problemáticas envolvendo o meio ambiente, ao passo que for evoluindo e se 

aperfeiçoando. 

 

Conclusão 

A bioética representa a face mais dinâmica da ética, sendo um saber que está se 

aprimorando no decorrer na história. Os desafios da bioética precisam ser remetidos a 

uma mentalidade cultural que se refere a uma compreensão ética e antropológica. 

Entretanto, a visão da bioética como protetora apenas da vida humana está, aos poucos, 

se diluindo no entendimento de uma proteção a toda e qualquer forma de vida, 

destacando-se a proteção do meio ambiente. 

É importante vislumbrar que a vida não é um fato isolado, mas interdependente 

de uma trama de relações, ou seja, de um sistema de relações fazendo conexões com o 

entorno, seja, ele social, tecnológico, seja ele jurídico, entre outros. Nesse sentido, a vida 

humana faz parte de uma rede interligada de relações que dependem umas das outras para 

existirem de forma sustentável. 

No liame atual, urge analisar como elaborar uma bioética nos países em 

desenvolvimento, onde exista a ligação com o princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana, pois será necessária a junção e o equilíbrio entre as interfaces da ciência, 

do Direito e da ética, abarcando a multidisciplinariedade de todas as searas do 

conhecimento. Cabe destacar a interferência das tecnologias da vida e a importância que 

a economia tem na relação humana com o advento da ciência. 

Também faz-se necessário analisar que as tendências mundiais na 

contemporaneidade como o aumento populacional, a globalização, entre outros aspectos 

tecnólogicos, pois o Direito brasileiro – a Constituição Federal de 1988  permitem o 

aumento do potencial tecnológico que se torna imprescindível para novos investimentos 

em pesquisas e recursos nessa área. 

A questão envolvendo o meio ambiente parece estar se problematizando na 

medida em que a sociedade se torna mais complexa. O mundo contemporâneo enfrenta 

vários desafios em consequência do alto desenvolvimento da técnica, essa advinda do 

conhecimento humano e do progresso científico. 

 

Todavia, todos os avanços tecnológicos e científicos devem se pautar na 

dignidade da pessoa humana respeitando seus valores primordiais. A bioética pode ser 

esse instrumento de controle juntamente com o Direito, pois a sociedade se pautará, dessa 
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forma, no crescimento tecnológico controlado e que efetivamente se preocupará com os 

cidadãos dessa sociedade do século XXI. 
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MODELS 
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Resumo 
O presente artigo tem como tema a teoria da justiça através do estudo da teoria do 
reconhecimento trabalhada por Axel Honneth. O problema fixa-se em quais as 
características da teoria do reconhecimento se aproximam ou se distanciam dos modelos 
liberais e comunitários de justiça. Isto é importante, pois através dessa compreensão é 
possível uma reflexão da construção de uma teoria da justiça para o modelo brasileiro, ou 
mesmo de uma compreensão de justiça em escala universal. O texto analisa a teoria do 
reconhecimento como proposta alternativa aos modelos liberais e comunitários de justiça, 
para isso parte-se de uma compreensão da teoria liberal de justiça, através da obra de John 
Rawls, depois da teoria da justiça em Michael Walzer, para assim, apontar as 
características da teoria do reconhecimento. Trata-se de um estudo monográfico e 
bibliográfico, com utilização de teóricos estrangeiros, alguns estudos realizados no Brasil, 
constituindo-se em uma pesquisa comparativa. 
 
Palavras-chave: Teoria da Justiça; Teoria do Reconhecimento; Axel Honneth; John 
Rawls; Michael Walzer. 
 
Abstract 
This article discusses the theory of justice through the study of theory of recognition 
crafted by Axel Honneth. The problem sets in which characteristics approaches or move 
away from liberal and community models of justice. This is important, because through  
this understanding it will be possible to construct a theory of justice for the Brazilian 
model, or even to understand justice on an universal scale. The paper analyzes the theory 
of recognition as an alternative proposal to the liberal and community justice models, for 
this purpose begins with an understanding of the liberal theory of justice, through the 
work of John Rawls, after from the theory of justice in Michael Walzer, to then to point 
the characteristics of the theory of recognition. It is a monographic and bibliographical 
study, using foreign theorists, some studies conducted in Brazil, being a comparative 
research. 
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Introdução 

O presente estudo tem como tema geral a teoria da justiça, tendo como 

delimitação do tema a teoria do reconhecimento de Axel Honneth. O problema do 

presente estudo se fixa em: quais as características da teoria do reconhecimento se 

aproximam ou se distanciam dos modelos liberais e comunitários de justiça? Utilizou-se 

para tanto da teoria de John Rawls e de Michael Walzer, como referência de compreensão 

liberal e comunitária de justiça, respectivamente.  

Trata-se aqui de um estudo comparativo entre três propostas de compreensão da 

justiça. Portanto, a pesquisa é comparativa, monográfica e bibliográfica. Utilizou-se como 

material de pesquisa obras bibliográficas de autores estrangeiros, e alguns estudos 

realizados no Brasil.  

As relações entre Justiça e Direito sempre foram objeto de acirrada discussão no 

seio da filosofia política. Mesmo muito antes da publicação de “Uma Teoria da Justiça”3, 

o tema já encontrava guarida em escritos como “A República”, de Platão. Isto porque, 

dentre os múltiplos papéis conferidos ao Direito está a tão almejada realização da justiça.  

Intensa produção intelectual surge a partir da obra capital de John Rawls, seguida 

por inúmeras respostas, críticas e reformulações de antigos modelos de pensamento. 

Muitos esforços se convergem em torno de uma mesma questão: como conseguir com 

que o Direito realize a justiça? A pergunta aparentemente singela ganha nuances muito 

complexas com a intensificação dos processos de globalizações e a consequente revisão 

do papel dos Estados. De sorte que esta continua sendo uma das grandes questões da 

chamada pós-modernidade, cujo sentido é crucial tanto para a formulação de políticas 

públicas eficazes quanto para a atividade diária de juízes e advogados.  

O pensamento liberal marcante em Rawls abre caminho para um longo debate 

que ainda não se findou. Em seguida, novos temas como o multiculturalismo e o 

reconhecimento são resgatados e incorporados ao debate sobre as teorias da justiça, 

tornando-o mais rico e mais complexo. Neste sentido, o presente artigo objetiva ressaltar 

a contribuição de Axel Honneth no cenário das discussões mais recentes sobre modelos 

																																																								
	
3  Por John Rawls, em 1971. Evento responsável por reascender a filosofia do direito e, também os debates 
sobre as teorias da justiça.   
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de justiça, levantando aspectos interessantes na sua teoria do reconhecimento. A intenção 

é demonstrar que em seu pensamento podem ser encontradas ferramentas para a 

construção de uma teoria da justiça que responda a demandas de sociedades como a 

brasileira, cuja realidade é marcada por uma evidente desigualdade econômica, mas 

também por uma – nem sempre evidente –desigualdade cultural profunda (traduzida, a 

exemplo, em um racismo institucional) o que dificulta sobremaneira qualquer projeto 

emancipatório que se pretenda.  

Para tanto, buscar-se-á apresentar duas das mais importantes perspectivas do 

debate acerca da Teoria da Justiça que vêm sendo afirmadas ao longo das últimas décadas, 

quais sejam: liberais e comunitários. Uma multiplicidade de autores se enquadra nessas 

vertentes, mas a fim de tornar possível uma ilustração, serão utilizados John Rawls e 

Michael Walzer, respectivamente. Interessante mencionar os referidos modelos a fim de 

constatar que a proposta de Honneth pode servir como um contraponto entre elementos 

presentes nas duas correntes, tais como indivíduo e sociedade, autonomia pública e 

autonomia privada, autodeterminação moral e auto-realização ética.  

 

1. Modelos liberais de justiça 

O modelo liberal de justiça – a despeito de inúmeros outros autores com posições 

divergentes entre si – encontra em John Rawls seu um de seus principais expoentes. Sem 

exagero, pode-se atribuir a ele a responsabilidade por impulsionar o debate sobre teorias 

da justiça que se seguirá nos anos seguintes à publicação de sua obra e que oportunizará 

o terreno favorável para uma discussão cada vez mais fértil neste tema.  

Nesta sessão serão apresentadas algumas das características identificadas no 

modelo liberal de justiça (universalidade, defesa da pluralidade de concepções individuais 

sobre a vida digna, compromisso com a liberdade e a autodeterminação moral e prioridade 

do direito sobre o bem) para, sem seguida visualizar seus antônimos, nos modelos 

comunitários de justiça.  

 

1.1 Universalidade 

No prefácio de “Uma Teoria da Justiça”, Rawls alerta que o seu intento é partir 

de um modelo racional dedutivo, ou seja, “generalizar e elevar a uma ordem mais alta de 

abstração a teoria tradicional do contrato social representada por Locke, Rousseau e Kant” 

(RAWLS, 2000a, p. XXI). Isto significa que, tendo por base o modelo contratualista, o 
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autor busca ofertar uma concepção de justiça baseada em princípios de justiça que 

qualquer indivíduo livre e racional aceitaria, estando na posição inicial ou original.  

Segundo ele, as teorias contratualistas fornecem um método analítico geral para 

o estudo comparativo de diferentes concepções de justiça. Ele denomina posição original, 

uma situação hipotética que nada mais é que o momento inicial do contrato e que “tenta 

dar conta de nossos juízos morais e nos ajuda a explicar o fato de termos um senso de 

justiça” (RAWLS, 2000a, p. 130). Os indivíduos na posição original se encontram 

destituídos de interesses, e, uma vez que estão tomados pelo véu da ignorância, escolhem 

um princípio que garanta as liberdades básicas iguais para todos, e outro que assegura a 

igualdade de oportunidades.   

Alguns anos após a publicação de Uma Teoria da Justiça, John Rawls escreve 

um artigo em resposta às críticas recebidas, e que representa um recuo nessa pretensão 

universalista, ou seja, ele admite que não se possa chegar a um consenso numa sociedade 

liberal sem a adoção de um comportamento imperialista. Em razão disso ele argumenta 

que sua doutrina é apenas política e não metafísica, pois, em uma democracia 

constitucional “a concepção pública de justiça deveria ser, tanto quanto possível, 

independente de doutrinas religiosas e filosóficas sujeitas a controvérsias” e, para tanto, 

sugere a aplicação do princípio da tolerância à filosofia na formulação de tal concepção 

(RAWLS, 2000b, p. 202). 

1.2 Pluralidade de concepções individuais acerca da vida digna 

As circunstâncias da justiça refletem as condições históricas sob as quais as 

sociedades democráticas contemporâneas existem e isso inclui até mesmo circunstâncias 

de escassez de bens e a necessidade de cooperação social. Além disso, numa sociedade 

democrática moderna os cidadãos afirmam doutrinas diferentes e até inconciliáveis, 

“embora razoáveis, à luz das quais entendem suas concepções do bem”.  E é nisso que 

consiste o que Rawls denomina “fato do pluralismo razoável”, algo sempre presente na 

história dos estados democráticos como circunstâncias subjetivas da justiça (RAWLS, 

2003, p. 118).  



	

Diké – Mestrado em Direito. Aracaju, vol. 4, n. 2, Ago-Dez/2015 
http://seer.ufs.br/index.php/dike/ 

123	

Para o autor, esse pluralismo não é bom em si mesmo4 mas algo simplesmente 

constatável nas democracias ocidentais. Segundo ele, a filosofia política é incapaz de 

apontar um uma única doutrina abrangente razoável com uma concepção do bem superior 

às demais, mas nem por isso se deve concluir que não exista doutrina abrangente ou uma 

concepção do bem melhor que as outras, mas somente que é impossível se chegar a um 

acordo político exequível sobre qual seja esta posição. Assim: 

Como o pluralismo razoável é visto como condição permanente 
de uma cultura democrática procuramos uma concepção de 
justiça política que considere essa pluralidade como dada. 
Somente assim poderemos satisfazer o princípio liberal de 
legitimidade” (RAWLS, 2003, p. 190) 

 

Para Rawls, viver num mundo plural é poder recusar até mesmo o pluralismo, 

uma vez que na nossa sociedade existem múltiplas concepções de vida digna, inclusive 

aquelas que negam este mesmo pluralismo.  

 

1.3 Compromisso com a liberdade e a autodeterminação moral 

Na teoria da justiça de John Rawls, a liberdade tem especial importância, uma 

vez que ele entende que sujeitos racionais, livres e iguais têm a liberdade de ser o que 

quiser, de pensar o que quiser e de ter o projeto pessoal de vida que quiser.  

O autor coloca a pergunta: quais princípios de justiça são mais apropriados para 

determinar direitos e liberdades básicos, e para regular as desigualdades sociais e 

econômicas das perspectivas de vidas dos cidadãos? Logo em seguida, ele mesmo elenca 

dois princípios de justiça, a fim de respondê-la, quais sejam: 

a) Cada pessoa tem o mesmo direito irrevogável a um esquema plenamente 

adequado de liberdades básicas iguais que seja compatível com o mesmo esquema de 

liberdades para todos e;  

b) As desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas condições: 

primeiro, devem estar vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos em condições de 

igualdade equitativa de oportunidades; e, em segundo lugar, tem de beneficiar ao máximo 

os membros menos favorecidos da sociedade - o princípio de diferença (RAWLS, 2000a, 

p. 60). 

																																																								
	
4Rawls não faz um juízo de valor sobre o pluralismo, ao contrário dos perfeccionistas, a exemplo Charles 
Larmore e Joseph Raz. 
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Os princípios de justiça defendidos por Rawls obedecem uma ordenação serial, 

qual seja, sua ordem de aplicação deve ser tal que as violações das liberdades básicas 

iguais protegidas pelo primeiro princípio não possam ser compensadas por maiores 

vantagens econômicas e sociais. Tem-se aí a prioridade da liberdade, uma vez que, 

segundo ele “buscamos um princípio de distribuição que vigore no contexto de 

instituições de fundo que garantam as liberdades básicas iguais.” (RAWLS, 2000a, p. 61) 

A mesma importância é conferida à autodeterminação moral do indivíduo. Uma 

vez que ele é capaz moralmente de formar e de rever racionalmente uma concepção do 

bem, “sua identidade pública, enquanto pessoa livre, não é afetada pelas mudanças no 

tempo de sua concepção do bem”. Segundo ele, a mudança de religião, por exemplo, não 

altera a identidade pública dos sujeitos já que eles conservariam a mesma identidade 

básica perante a lei (RAWLS, 2000b, p. 226-227). Assim sendo, é preciso considerar os 

cidadãos como pessoas livres em razão das suas capacidades morais e das suas aptidões 

para formar uma concepção do bem. 

1.4 Prioridade do direito sobre o bem  

O modelo liberal de justiça de Rawls é, também, uma reação ao utilitarismo 

clássico, que preconiza que o princípio da utilidade, qualquer que seja a sua formulação, 

vale para todos os tipos de objetos. Assim, nada justificaria, depois de já atingido um 

nível de bem-estar acima da luta pela sobrevivência, sacrificar alguma liberdade – como 

de expressão ou de religião – em favor de bem-estar econômico, já que a liberdade é um 

direito que não pode ser violado em razão do bem econômico. Portanto, “o conceito de 

justiça é independente do conceito de bem e anterior a ele, no sentido de que seus 

princípios limitam as concepções autorizadas do bem” (RAWLS, 2000b, p. 239). 

Além disso, pode-se observar em seu modelo uma prioridade da autonomia 

privada. Isto não significa que na sociedade não deva existir coerção para a manutenção 

da cooperação social, mesmo porque a tão aclamada liberdade se apóia sobre o 

cumprimento de certas responsabilidades. No entanto, o estabelecimento de sanções não 

deve comprometer a liberdade geral dos cidadãos, uma vez que a restrição desta liberdade 

somente se justifica quando se pretende resguardar a própria liberdade. Diz o autor: “os 

argumentos a favor da liberdade decorrem do próprio princípio da liberdade” (RAWLS, 

2000a, p. 265). 
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2. Modelos comunitários de justiça 

O comunitarismo, assim como o liberalismo, não é uma corrente teórica una e 

homogênea, quando todos os autores se vinculam à mesma tradição filosófica. Mesmo 

assim, pode-se observar que eles têm como traço comum a crítica ao modelo liberal de 

justiça, presente, sobretudo, na referida obra de John Rawls.  

Nesta seção, serão apresentadas algumas das características identificadas neste 

modelo (particularidade, defesa da pluralidade de identidades sociais e de culturas, 

compromisso com a igualdade e a autodeterminação ética, prioridade do bem sobre o 

direito) características gerais contrárias àquelas presentes no modelo anterior.  

 

2.1 Particularidade 

O indivíduo abstrato e desenraizado presente no modelo liberal de John Rawls é 

severamente criticado por Michael Walzer, cuja concepção vai em direção 

diametralmente oposta. Para o comunitarista, o véu da ignorância e a posição original são 

ferramentas impróprias para se chegar a um conceito de justiça, já que, não levam em 

consideração que esta deve ser projetada segundo as tradições da comunidade na qual 

este indivíduo está inserido.  

A partir de sua obra “Esferas da Justiça” (WALZER, 1993), escrita em 1983, 

depreende-se que sua interpretação da justiça não pode existir no indivíduo isolado. O 

autor rejeita veementemente a busca de um princípio universal de justiça, por acreditar 

que tais princípios só poderão ser buscados numa comunidade determinada, num 

momento histórico determinado. Assim os valores de cada indivíduo são criados em 

relação a sua própria comunidade, conforme o próprio Walzer: “os bens no mundo 

possuem significados compartilhados porque a concepção e a criação são processos 

sociais” (WALZER, 1993, p. 21) 

 

2.2 Pluralidade de identidades sociais e de culturas étnica e religiosa 

Outro aspecto marcante dentro da proposta comunitária é certamente o tipo de 

pluralismo por ela defendido: o das identidades sociais e de culturas étnica e religiosa. Na 

teoria da justiça formulada por Michael Walzer, a diferença cultural tem especial relevo 

e a comunidade na qual o indivíduo está inserido é fundamental para forjar seus valores, 

ou seja, aquele indivíduo “desenraizado” e abstrato da concepção liberal não existe.  

O único pluralismo legítimo, portanto, para o modelo comunitário de justiça é 

aquele que abarca diversas formas de vida, tantas quantas forem às comunidades culturais 
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existentes no globo. Aquelas premissas individualistas do liberalismo são novamente 

descartadas, pois elas desembocam na impossibilidade da comunidade defender o que 

entende por vida digna. Ao contrário, o comunitarismo ressalta o papel fundamental dos 

vínculos com a comunidade e da solidariedade entre os indivíduos. 

Com efeito, a idéia defendida por grande parte dos filósofos, de que haveria um 

único sistema distributivo tido como válido, é totalmente inaceitável para Walzer. 

Segundo ele, nunca houve um critério único sobre a distribuição de bens, e caso existisse 

“de qualquer forma, seria um que abarcaria uma vasta gama de formas de distribuição”. 

(WALZER, 1993, p. 18). 

 
2.3 Compromisso com a igualdade e a autodeterminação ética 

Pode-se perceber que no projeto liberal, os princípios morais de justiça são algo 

inato nos indivíduos, ou seja, todos nascem com eles, sejam quais forem os locais do 

nascimento. Inversamente, para os comunitaristas, esses princípios morais de justiça 

existem em cada indivíduo de acordo com a comunidade onde vivem e as tradições 

partilhadas no grupo, e ainda assim, esses princípios não são os mesmos para todos de 

uma mesma comunidade. Destarte, o compromisso aqui é com a igualdade e com a 

autodeterminação ética, com forte rejeição à moral universal abstrata proposta no modelo 

liberal.  

Ressalta Walzer que o compartilhamento sobre a significação social dos bens 

ocorre em unidades pequenas, ou seja, não se constituindo em um conjunto unitário, fixo 

e imutável de sentidos. Segundo ele: “talvez devamos buscar algum meio para ajustar as 

decisões distributivas às exigências de tais unidades” (WALZER, 1993, p. 41). Nota-se a 

importância atribuída às interpretações compartilhadas entre os cidadãos acerca do valor 

da diversidade cultural e da autonomia local.  

Defende Walzer uma igualdade – delineada pela liberdade – e a partir da qual 

nenhum bem local possa servir de dominação. Segundo ele, a divisão de bens proposta 

por Rawls – indivíduos na posição original e sob o véu da ignorância escolhendo arranjos 

que beneficiariam possíveis projetos de vida – é impraticável sob a ótica da justiça, pois 

daria margem à prevalência de certos tipos de valores, podendo anular-se minorias ou 
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maiorias subordinadas por aqueles que dominassem ou monopolizassem5 certo tipo de 

bem social.  

	

2.4 Prioridade do bem sobre o direito  

A relação entre bem e direito é outro ponto divergente entre liberais e 

comunitários. A prioridade dada a Walzer é contrária àquela conferida por Rawls, ou seja, 

já que os bens sociais não possuem o mesmo significado em todas as comunidades, não 

se pode tratá-los de forma abstrata. Todos os bens que a justiça distributiva considera são 

bens sociais, e, conforme ele mesmo afirma: “os bens no mundo possuem significados 

compartilhados porque a concepção e a criação são processos sociais. Portanto, os bens 

possuem diferentes significados em diferentes sociedades”. (WALZER, 1993, p. 21)  

Segundo o comunitarista, não se pode priorizar o direito, ou seja, colocar as 

regras sobre a boa distribuição desses bens acima de sua significação (que como já dito, 

varia de sociedade a sociedade). Isso tiraria das comunidades o direito de discutir a 

distribuição de bens internamente a partir de sua própria ótica.  

E ainda, por fim, se no liberalismo a tônica repousa na autonomia da esfera 

privada e a primazia dos direitos individuais, o comunitarismo coloca o acento na 

soberania popular e, portanto, na autonomia da esfera pública, uma vez que fundamenta 

a cidadania na partilha dos valores culturais em uma comunidade política. 

 

3. Um modelo de justiça a partir de Axel Honneth 

São objetivos dessa seção: apresentar a teoria do reconhecimento de Axel 

Honneth, situá-la como um fundamento para um modelo alternativo de justiça que sirva 

de contraponto as 2 correntes anteriormente dispostas, liberalismo e comunitarismo, e 

destacá-la como importante ferramenta para enxergar o tema da justiça sob perspectiva 

nova e promissora. 

 

3.1 A teoria do reconhecimento  

Inserido na última geração da Escola de Frankfurt, Axel Honneth, discípulo de 

Jürgen Habermas, toma dele a teoria da comunicação como amálgama de seus escritos, 

																																																								
	
5 Walzer defende que para evitar o monopólio de bens sociais, a teoria da justiça deve se apoiar em dois 
pilares: a igualdade complexa e a autonomia distributiva.  
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mas não na sua inteireza, posto que em alguns pontos discorda do mestre, noutros 

aprofunda certos aspectos de seu pensamento (MENDONÇA, 2013) 

Honneth vai buscar nas concepções de Hegel e outros autores, elementos para 

elaborar sua teoria do reconhecimento. Mister realizar breve inventário a fim de perceber 

como a teoria do reconhecimento pode auxiliar na concepção de um modelo de justiça 

alternativo e que faça um contraponto às duas concepções antes mencionadas.  

Inicialmente, cabe recordar que os elementos centrais do pensamento 

Honnethiano encontram-se em “Luta por reconhecimento – a gramática moral dos 

conflitos sociais”, publicado em 1992. Nesta obra, Honneth delineia os contornos daquilo 

que para ele, constitui a gênese de todos os conflitos sociais: as lutas por reconhecimento. 

Sua finalidade é mostrar que todo conflito social possui uma lógica moral, ou seja, que as 

lutas por justiça decorrem antes de tudo, de processos morais decorrentes nas interações 

subjetivas entre os indivíduos.  

O passo inovador de Axel Honneth, que vem contribuir sobremaneira para 

influenciar as concepções de justiça, é reconhecer que o sujeito se autodetermina, mas 

essa autodeterminação é gêmea do reconhecimento social, ou seja, não pode existir fora 

dessa interação intersubjetiva. Afirma o autor que “a reprodução da vida social se efetua 

sob o imperativo de um reconhecimento recíproco porque os sujeitos só podem chegar a 

uma auto-relação prática quando aprendem a se conceber, da perspectiva normativa de 

seus parceiros de interação, como seus destinatários sociais.” (HONNETH, 2009, p. 155). 

Nota-se claramente sua vinculação ao pensamento habermasiano, pois a 

construção se dá a partir de uma relação comunicativa entre os sujeitos. Disso começa-se 

uma construção de uma rede de reconhecimento, necessitando-se haver uma relação 

recíproca de reconhecimento entre os sujeitos para legitimar – validar – a ação dos 

indivíduos.  

Honneth afirma que esse reconhecimento recíproco entre os indivíduos, se opera 

em 3 escalas – que ele toma de Hegel –  a saber: a dedicação emotiva, o reconhecimento 

jurídico e o assentimento solidário, e sua tarefa consiste, pois,em reconstruir 

concretamente o conteúdo dado ao amor, ao direito e à solidariedade.  

O primeiro movimento intersubjetivo que se constrói é ao mesmo tempo forma 

base concreta emotiva para a defesa e reivindicação de direitos. As condições pessoais 

para a participação no plano da solidariedade, e da estima social é, para Honneth, o amor: 

o amor de si mesmo e o amor do outro. Demonstra um conceito abrangente de relações 

amorosas, entendidas enquanto “ligações emotivas fortes entre poucas pessoas, segundo 
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o padrão de relações eróticas entre dois parceiros, de amizades e de relações pais e 

filhos.”6 

O amor representa, na concepção Honnethiana, “a primeira etapa de 

reconhecimento recíproco” entre os sujeitos, quando estes “se confirmam mutuamente na 

natureza concreta de suas carências, reconhecendo-se assim como seres carente” 

(HONNETH, 2009, p. 159). 

Tomando por base os estudos de Winnicott, reconhece na relação bem sucedida 

entre mãe e filho “o padrão interativo cuja recorrência madura na etapa da vida adulta 

seria um indicador do êxito das ligações afetivas com outros seres humanos”. Assim que 

o processo de amadurecimento na primeira infância é determinante para a estrutura 

comunicativa que faz do amor uma relação particular de reconhecimento recíproco. 

Assim como Hegel, Honneth considera o amor como sendo o cerne de toda a eticidade, 

pois somente a partir daquela ligação originária simbioticamente alimentada, é que se cria 

a medida da autoconfiança individual que futuramente se tornará a base indispensável 

para a participação autônoma na vida pública (HONNETH, 2009, p. 178) 

O direito seria o segundo movimento intersubjetivo, e, assim como o amor, 

estabelecer-se-ia da mesma maneira, a partir do reconhecimento recíproco uma vez que 

“só podemos chegar a uma compreensão de nós mesmos como portadores de direitos 

quando possuímos, inversamente, um saber sobre quais obrigações temos de observar em 

face do respectivo outro” (HONNETH, 2009, p. 179). 

Para Honneth, é o direito que oferece o reconhecimento legítimo e o sentimento 

do auto-respeito, isto porque, enquanto na infância a criança fixa sua confiança diante das 

experiências vividas na proteção materna – possuindo a satisfação de suas necessidades -

, já na vida adulta, o sujeito possui autonomia para realização de suas ações, e neste ponto 

é o direito que gerará o reconhecimento perante a comunidade (HONNETH, 2009, p. 

194). 

A terceira e última dimensão do reconhecimento, para além da experiência da 

dedicação afetiva (amor) e do reconhecimento jurídico (direito), está nas relações 

processadas no domínio da solidariedade social, caracterizada como: “uma estima social 

que lhes permita referir-se positivamente a suas propriedades e capacidades concretas” 

(HONNETH, 2009, p. 198).  O autor ressalta que “uma pessoa só pode se sentir valiosa 
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quando se sabe reconhecida em realizações que ela justamente não partilha de maneira 

indistinta com todos os demais” (HONNETH, 2009, p. 204). 

Esta solidariedade social se processa em relações simétricas onde o “sujeito 

recebe a chance, sem graduações coletivas, de experenciar a si mesmo, em suas próprias 

realizações e capacidades, como valioso para a sociedade” (HONNETH, 2009, p. 221). 

Assim, tem-se que os grupos diversos procuram elevar o valor das capacidades aliadas às 

suas formas elementares de vida, e com isso, ser estimados por suas características 

específicas.  

 

3.2 Um modelo de justiça a partir de Axel Honneth 

A partir da teoria do reconhecimento de Axel Honneth, é possível se pensar em 

um modelo de justiça alternativa aos modelos liberais e comunitaristas. Para ele, uma 

concepção de justiça está indubitavelmente atrelada às relações existentes entre os 

sujeitos e à maneira como se reconhecem reciprocamente.  

Numa Conferência intitulada “A textura da Justiça” (HONNETH, 2013), 

apresentada no 4º Simpósio Internacional sobre Justiça em Porto Alegre, em 2009, 

Honneth vai discorrer acerca de um conceito alternativo de justiça.  

Inicialmente, o filósofo aponta a existência de um distanciamento pernicioso 

entre a teoria filosófica e a prática política, e critica o modelo liberal de John Rawls por 

aparentar demasiada abstração diante da complexidade social contemporânea, 

pretendendo assim, assumir uma perspectiva externa que permita um exame crítico das 

premissas das teorias da justiça hoje predominantes.  

Nesta conferência Honneth elenca que 3 pilares sustentam as recentes teorias da 

justiça, quais sejam: um esquema procedimentalista fundamental, a idéia da justiça 

distributiva e uma fixação no Estado, e assim procede o fio condutor de seu discurso 

discorrendo sobre como deve ser imaginada a matéria da justiça social, o que ele chama 

de textura da justiça.  

Sua crítica direciona-se, dentre outras questões, à ênfase liberal na 

individualidade da liberdade, ou seja, a idéia de que a criação de relações sociais justas 

deva servir primeiramente à finalidade de possibilitar a todos os sujeitos igualmente uma 

forma de autodeterminação que os permita ser tão independentes de seus parceiros de 

interação quanto possível (HONNETH, 2013, p. 349). Tal posição alimentaria a idéia 

errônea de que os vínculos sociais são limitadores de tal liberdade. 
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Além disso, este pensamento leva a crer que nós devemos a nossa liberdade 

individual apenas à circunstância de dispor sobre meios e recursos para a realização de 

objetivos escolhidos. Mas este esquema de distribuição de bens, para Honneth peca, posto 

que:  

para poder perceber a disposição sobre dinheiro como chance de liberdade, 
numa pessoa precisam estar formadas primeiro concepções sobre objetivos 
dignos de serem almejados, para poder compreender chances profissionais 
como caminhos para a realização das habilidades individuais, a pessoa 
primeiro precisa ter compreendido suas disposições e talentos como 
importantes e dignos de realização. (HONNETH, 2013, p. 353) 

Outra questão crucial para uma concepção Honnethiana de Justiça é a autonomia 

individual, que segundo o autor, não deve ser concebida como uma dimensão 

monológica, posto que, “aquilo que nos ajuda a adquirir tal autonomia resulta de outra 

matéria que não aquela que consiste um bem a ser distribuído”. Não é algo estático, mas 

algo que se exprime por meio de “relações vivas de reconhecimento recíproco”, e estas 

só são justas quando através dela aprendemos a valorizar reciprocamente nossas 

habilidades e convicções (HONNETH, 2013, p. 354).  

Nota-se como Honneth acredita que a autonomia é sempre uma autorrelação, ou 

seja, o indivíduo confia em suas necessidades, responsabiliza-se pelas próprias 

convicções e percebe as próprias habilidades como valiosas. Dita de outra maneira, as 

formas de autoestima muito embora possam ser articuladas com o auxílio de bens, elas 

não podem ser adquiridas e mantidas por estes mesmos bens, uma vez que 

alcançamos a autonomia por vias intersubjetivas, ao aprendermos, através do 
reconhecimento por outras pessoas, a nos compreender como seres cujas 
necessidades, convicções e habilidades são dignas de serem realizadas; isto, 
por seu turno, só compreendemos em nós se ao mesmo tempo o concedemos 
àquelas pessoas que nos reconhecem, porque devemos poder reconhecer, como 
em um espelho, nosso próprio valor no comportamento delas com relação a 
nós. Nesse sentido, para poder surgir e se desenvolver, a autonomia necessita 
do reconhecimento recíproco entre sujeitos; nós não a adquirimos sozinhos, 
através de nós mesmos, mas unicamente na relação com outras pessoas que 
estejam igualmente dispostas a valorizar-nos da mesma maneira como nós 
devemos poder valorizá-las. (HONNETH, 2013, p. 353-354) 

Outra questão importante para Honneth, passível de ser revisada, é a que diz 

respeito à quais agências ou quais instâncias são concebidas como apropriadas para ditar 

princípios distributivos tidos como justificados. Esta é uma questão forte no seu 

pensamento sobre justiça, na medida em que tece uma crítica severa a idéia de que 

somente o Estado democrático de direito seria a agência correspondente à efetivação da 

justiça. O dilema que justifica a permanência dessa “fixação pelo Estado” combina duas 
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reflexões, segundo ele: por um lado, a idéia de que não se deve relegar a responsabilidade 

pela justiça aos próprios membros da sociedade (sob pena de se instalar uma “ditadura 

das virtudes”), e, de outra parte, o entendimento de que somente o Estado de direito deve 

dispor dos meios legítimos para impor as medidas de justiça numa sociedade. Assim que, 

nas palavras do autor:  
O perigo de tal centralização estatal consiste manifestamente no fato de que 
tudo o que estiver fora do alcance do poder legal plasmador do estado 
surpreendentemente deve ficar inatingido pelas exigências da justiça: esferas 
sociais tais como famílias ou empresas privadas, que por boas razões só 
limitadamente podem ser influenciadas pelo direito, não podem ser utilizadas 
nem responsabilizadas por tarefas da realização da justiça (HONNETH, 2013, 
p. 351). 

 

Considera Honneth, que a nossa concepção atual de justiça fica restrita pela sua 

fixação no Estado, por ignorar que atualmente o poder político é exercido através de uma 

ampla rede descentralizada de organizações semiestatais e civis, e assim, “também a 

justiça social, muito mais intensamente do que admitida no passado, é conquistada e 

assegurada por muitas agências atuantes em forma de rede e que se movem todas sobre o 

terreno pré-estatal da sociedade civil” (HONNETH, 2013, p. 348-349).  

Honneth pretende delinear assim, os contornos de um modelo alternativo de 

justiça que pode ser sintetizado da seguinte maneira:  

primeiro o esquema distributivo teria que ser distribuído pela concepção de 
uma inclusão de todos os sujeitos nas relações de reconhecimento 
desenvolvidas em cada situação; segundo, que no lugar da construção de um 
procedimento fictício deveria ser colocada uma reconstrução normativa que 
revelasse histórico-geneticamente as normas morais fundamentais daquelas 
relações de reconhecimento; e, terceiro, que o olhar exclusivo sobre a atividade 
reguladora do estado de direito deveria ser complementado por uma 
consideração descentralizada de agências e organizações não-estatais. 
(HONNETH, 2013, p. 360) 

 

Considerações finais 

O modelo de Justiça de Axel Honneth baseia-se na teoria do reconhecimento, cuja 

tônica são as relações intersubjetivas entre os indivíduos. Para ele, os conflitos – mesmo 

aqueles por distribuição – são sempre lutas simbólicas sobre aquilo que determina o valor 

das atividades, dos atributos e das contribuições. Para ele, os sujeitos não buscam apenas 

bens materiais para afirmarem sua dignidade, mas, antes e acima de tudo, um 

reconhecimento por suas potencialidades e capacidades únicas, algo que inclusive tornará 

interessante almejar aqueles bens.  
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Acredita-se que a teoria do reconhecimento de Honneth pode fornecer instrumental 

teórico importante para um modelo de justiça alternativo, que sirva de contraponto aos 

modelos liberais e comunitários. Isto porque nele pode-se observar uma ‘mescla’ entre 

elementos presentes nas duas correntes. Esse contraponto pode ser percebido, por 

exemplo, na maneira como o filósofo concebe a questão da autonomia individual versus 

a autonomia pública: não mais priorizar uma ou outra, mas pensar estas duas instâncias 

dentro de uma lógica relacional: para ele, os cidadãos só estão em condições de se 

apresentarem publicamente e se empenhar nos seus projetos pessoais de vida quando se 

souberem estimados e reconhecidos por sua própria personalidade. E este 

reconhecimento, como já visto, não está restrito apenas à lógica das leis (direito), mas 

passa também pelos laços afetivos (amor) e pela estima dos outros sujeitos (solidariedade 

social).  

Enquanto país latino americano, no Brasil se lida com a herança pungente de um 

modelo escravocrata, colonianista, patrimonialista, estamental e burocrático. Além disso, 

uma brutal desigualdade sócio-econômica torna ainda mais complexo o processo de 

acomodar nossas múltiplas identidades brancas, negras, índias. O modelo de justiça 

Honnethiano é oriundo da moldura européia, de marcas históricas tão diversas daquelas 

encontradas por aqui: a invisibilidade de lá é menos complexa que a de cá, pois a esta 

última soma-se ainda além da ausência de reconhecimento cultural a ausência de recursos 

materiais mínimos à sobrevivência.  Mesmo assim, acredita-se que o modelo de justiça 

baseado na teoria do reconhecimento, por todas as inovações e mesclas que ele traz, 

poderá nos abrir frentes para pensar novos horizontes para os estudos da justiça e 

contribuir para elucidar muitas lacunas existentes em nosso sistema jurídico.  
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Resumo 
A teoria hermenêutica sofreu um profundo aprimoramento com o aporte teórico fornecido por 
Hans-Georg Gadamer, que consolidou a hermenêutica como uma filosofia e não mais como 
uma arte ou como uma ciência. Habermas ofereceu fortes críticas à hermenêutica filosófica, 
em especial no que tange à universalidade da linguagem e à ênfase concedida à tradição. Tais 
autores alemães estabeleceram um longo diálogo que ensejou o aprofundamento da 
hermenêutica filosófica, esclarecendo a possibilidade crítica imanente à teoria gadameriana, 
bem como evidenciando seu caráter reflexivo. No campo da interpretação jurídica, o debate 
estabelecido traz contribuições indispensáveis para a compreensão e aplicação de normas 
jurídicas, fornecendo críticas ao positivismo jurídico e promovendo uma atuação judicial 
ancorada na realidade. 
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Abstract 
The hermeneutic theory was a deep improvement with the theoretical framework provided by 
Hans-Georg Gadamer, who consolidated hermeneutics as a philosophy rather than as an art 
or as a science. Habermas conducted harsh criticisms of philosophical hermeneutics, in 
particular regarding the universality of language and the focus on the tradition. These German 
authors established a long dialogue that encouraged the deepening of philosophical 
hermeneutics, clarifying the immanent critical possibility as well as demonstrating its 
reflexive character. In the field of legal interpretation, the debate set brings indispensable 
contributions to the understanding and application of legal standards, providing critiques of 
legal positivism and promoting judicial action anchored in reality 
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Hans-Georg Gadamer foi responsável por uma reviravolta no campo da teoria da 

interpretação, propondo a superação da visão científica da hermenêutica e trazendo conceitos 

filosóficos para o campo da análise interpretativa, como pré-compreeensão, fusão de 

horizontes e presença. Todavia, sofreu fortes críticas por Habermas, em um debate 

extremamente produtivo que durou mais de dez anos, fazendo com que ambos os autores 

aprofundassem suas teorias no que tange à compreensão. 

O presente artigo almeja analisar as bases de tal diálogo, bem como estabelecer suas 

contribuições para o campo da interpretação jurídica. Objetiva-se, destarte, fornecer uma 

intersecção entre o pensamento de Habermas e Gadamer, bem como suas contribuições para 

a interpretação e aplicação do Direito. 

Muito embora a hermenêutica filosófica proposta por Gadamer tenha revolucionado 

o campo teórico acerca da interpretação, fornecendo uma forte crítica ao positivismo e à 

crença inabalável no método científico, no campo da interpretação do Direito (e em especial 

no que tange à aplicação normativa) o paradigma positivista parece não ter sido 

definitivamente superado. O jurista contemporâneo ainda se encontra preso a velhos dogmas 

na busca por um método que lhe garanta a necessária segurança jurídica baseada no 

“verdadeiro” sentido aprioristicamente inserto no texto normativo, sendo que qualquer 

atuação construtiva na elaboração dos significados jurídicos (e não meramente reprodutora 

de sentidos supostamente pré-existentes) acaba sendo vista como “decisionismo” ou 

arbitrariedade. 

Assim, torna-se fulcral para o aprimoramento da interpretação jurídica o estudo da 

hermenêutica filosófica gadameriana, como elemento de ruptura da visão metafísica da 

verdade oculta dos enunciados, e das contribuições advindas do diálogo com Habermas. Em 

sociedades contemporâneas altamente complexas e multifacetadas, o Direito não pode ter 

como proposta o oferecimento de respostas unidimensionais ou puramente literais dos seus 

comandos normativos, mas deve estar aberto à atuação criativa e à multiplicidade de 

possibilidades de sentidos dos discursos de poder e notadamente do discurso jurídico. Ao 

oferecer uma crítica ao positivismo jurídico, a hermenêutica filosófica de Gadamer permite a 

construção de um modelo interpretativo mais adequado às necessidades contemporâneas.  

Para cumprir a tarefa proposta, parte-se da análise dos precursores de Gadamer no 

estudo hermenêutico, de forma a abrir caminho para as contribuições teóricas deste autor 
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alemão acerca da temática interpretativa, o que é realizado em um segundo momento. Em 

seguida, torna-se objeto de análise o embate teórico estabelecido entre Habermas e Gadamer, 

apreciando-se os principais pontos controvertidos e os argumentos utilizados pelos autores na 

defesa de seus posicionamentos.  

E como derradeiro, a interpretação jurídica passa a ser objeto precípuo de análise, 

diagnosticando-se quais as principais implicações que o diálogo firmado entre os dois grandes 

autores alemães oferecem para o campo jurídico. 

Utiliza-se a metodologia bibliográfica, através da revisão pormenorizada de obras e 

artigos científicos publicados sobre a temática. 

 

1. Aspectos das concepções interpretativas anteriores à teoria de gadamer 

A preocupação com a questão da interpretação é antiga. Nesse âmbito, Grondin 

lembra que já na filosofia pós aristotélica desenvolveu-se uma interpretação alegórica de 

mitos, submetendo-os a uma valorização racionalizante. No entanto, antes do século XVII, a 

hermenêutica como arte ou técnica não detinha um estatuto teórico próprio e, portanto, sequer 

pode-se falar, nesse momento histórico, de uma identidade e designação terminológica a ela 

inerente. Assim, ressalta o autor que “o que antigamente era chamado de 'ars interpretandi', 

foi retomado e ulteriormente desenvolvido por ramos da ciência, como a crítica da exegese 

ou da filologia”. (GRONDIN, 1991) 

Gadamer ressalta, no mesmo sentido, que embora a hermenêutica possa ser 

reconhecida em períodos muito antigos, mesmo que sob outras concepções, é durante a 

modernidade que a ideia de compreensão atinge seu momento característico, ganhando 

consciência de sua distância em relação ao passado (GADAMER, 2006) Embora a 

compreensão tenha primórdios na hermenêutica teológica da Reforma, atingirá um real 

desenvolvimento apenas com o Iluminismo e posteriormente com o Romantismo.  

No contexto do iluminismo, buscava-se uma interpretação que fosse responsável por 

encontrar, através de um instrumental técnico científico, o espírito humano universal racional 

e a-histórico e suas manifestações simbólicas nas palavras. Trata-se de preocupação de matriz 

kantiana, que ganhou consistência em autores como Dannhauer, Clauberg, Pfeiffer, dentre 

outros. (LIXA, 2009) 
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Durante o período do romantismo alemão, alguns autores irão questionar essa 

objetividade da hermenêutica, relevando a importância do sujeito que interpreta para a 

construção do significado do texto. Tal concepção teórica culminou na hermenêutica de 

Schleiermacher, “voltada para uma orientação psicológica e para a fundamentação sistemática 

das operações humanas que atuam na compreensão do discurso”. (LIXA, 2009) 

Em tal momento, a hermenêutica passa a ser vista como arte, não mais concebida 

através de métodos ou técnicas. Interpretar, assim, passa a ser quase uma atividade de 

adivinhação, que acrescenta algo que torna o texto mais bem compreendido do que o era pra 

seu autor. Daí a frase que, para Gadamer, sintetiza o pensamento de Scheiermacher: 

“compreender o autor, melhor que ele mesmo”. (GADAMER, 1999) 

Grandes contribuições para a modificação no conceito de hermenêutica também 

foram oferecidas por Wilhelm Dilthey (1833-1911), o qual buscou conferir o caráter de 

cientificidade às ciências do espírito, elaborando uma justificação para a razão histórica tal 

qual à da razão pura tinha sido realizada por Kant (GADAMER, 1999) 

Grondin ressalta que 

a hermenêutica filosófica tornou-se, então, repentinamente, o termo da moda para 
toda uma geração filosófica, que começou a afastar-se das estreitas passagens 
gnoseológicas do neokantismo dominante e em Dilthey pretendia aceitar 
positivamente um desbravador para uma filosofia não positivista, aberta para a 
facticidade histórica da vida. (GRONDIN, 1991) 

Tendo por base o pensamento de Dilthey, Heidegger foi o primeiro filósofo a 

estabelecer uma relação direta entre o sujeito que compreende e o mundo que o circunda, 

afastando definitivamente o mito da neutralidade do sujeito. É justamente com esse filósofo 

alemão que a hermenêutica passa a ser pensada em termos filosóficos e ontológicos, 

preocupada com a posição que ocupa o ser no mundo. Assim, é afastada a análise de métodos 

para a interpretação, afirmando Heidegger que a compreensão é, na realidade, uma questão 

de auto conhecimento do ser no mundo. (Heidegger, 1997) 

A tarefa da hermenêutica passa a ser a explicitação a respeito da constituição desse 

ser-aí (Dasein). Assim,  

essa explicitação nada acrescentará à metodologia das ciências do espírito; antes, 
cavará sob essa metodologia para manifestar seus fundamentos. [...] A 
hermenêutica não é uma reflexão sobre as ciências do espírito, mas uma 
explicitação do solo ontológico sobre o qual essas ciências podem edificar-se.  
(RICOEUR, 1983)  



139 

Diké – Mestrado em Direito. Aracaju, vol. 4, n. 2, Ago-Dez/2015 
http://seer.ufs.br/index.php/dike/ 

 

A compreensão deixa de estar focada no objeto e nos métodos que levam ao 

conhecimento de tal objeto, passando a vincular-se com a compreensão fundamental da 

posição do ser no mundo. Justamente por isso a compreensão é tratada como uma questão 

ontológica. (RICOEUR, 1983) 

 

2. A hermenêutica filosófica em gadamer  

Gadamer sofreu forte influência de Heidegger nas bases do seu pensamento 

filosófico. Embora a teoria da hermenêutica filosófica desse autor já despontasse em alguns 

textos esparsos, será na obra Verdade e Método que o autor aprofundará as bases de tal teoria, 

ensejando uma revolução paradigmática nessa área do conhecimento. 

A hermenêutica filosófica não está preocupada com a elaboração de um método 

interpretativo que fundamente a compreensão. Sua preocupação vai além de uma métodica, 

propondo-se a demonstrar algo que é anterior à utilização dos métodos, precedendo a ciência 

moderna. Assim, não se trata de elaborar uma teoria geral da interpretação, mas sim encontrar 

o ponto em comum de todas as formas de compreensão, mostrando que a compreensão não é 

um mero comportamento subjetivo frente a um objeto, mas frente a uma historicidade da qual 

o próprio intérprete faz parte. Nas palavras do autor: “a questão colocada aqui quer descobrir 

e tornar consciente algo que permanece encoberto e desconhecido por aquela disputa sobre 

os métodos, algo que, antes de traçar limites e restringir a ciência moderna, precede-a e em 

parte torna-a possível.” (GADAMER, 1999) 

Conforme se verá, a historicidade e a posição do ser no mundo é um elemento central 

para Gadamer. Assim sendo, a tese central da obra antecede o embate metodológico, já que 

ela “é, pois, que o momento hstórico-efeitual é e permanece efetivo e atuante em todo 

compreender da tradição, mesmo lá onde a metodologia das modernas ciências históricas 

ganhou espaço” (GADAMER, 1999)  

Gadamer reconhece como um ganho cientifico para as ciências sociais a 

“sistematização metodológica útil a seu trabalho”, em clara referência a Dilthey. No entanto, 

entende que a reflexão hermenêutica não deve permitir que tal sistematização prescreva uma 

obrigação de restrição a essa função científica imanente, muito menos que lhe impeçam de 
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aplicar a própria reflexão hermenêutica ao estranhamento metodológico da compreensão. 

(GADAMER, 1999) 

Ricoeur afirma que, em Gadamer, existe uma antinomia entre distanciamento 

alienante e pertença. O primeiro está vinculado à metodologia objetivante típica das ciências 

naturais, enquanto o segundo evidencia o pertencimento ao objeto estudado. Assim, Gadamer  

leva a uma escolha, que transparece no título de sua obra, Verdade e Método: “ou praticamos 

a atitude metodológica, mas perdemos a densidade ontológica da realidade estudada, ou então 

praticamos a atitude de verdade, e somos forçados a renunciar à objetividade das ciências 

humanas.” (GADAMER, 2006) 

Considerando a forte influência do pensamento heideggeriano em Gadamer, a 

análise da compreensão é iniciada em Verdade e Método através de sua pré-estrutura: 

A compreensão somente alcança sua verdadeira possibilidade, quando as opiniões 
prévias, com as quais ela inicia, não são arbitrárias. Por isso faz sentido que o 
intérprete não se dirija aos textos diretamente, a partir da opinião prévia que lhe 
subjaz, mas que examine tais opiniões quanto à sua legitimação, isto é, quanto à sua 
origem e validez. (GADAMER, 1999) 

Essas opiniões prévias podem ser referentes a hábitos linguísticos ou mesmo a 

conteúdos, contrapondo-se a um momento anterior a Gadamer, em que havia uma forte 

preocupação com a neutralidade do intérprete, de forma a afastar qualquer concepção prévia 

que se tivesse. (GADAMER, 1999) 

Assim, a compreensão não parte do estranhamento ou do mal-entendido. Parte 

justamente daquilo que é familiar, aquilo que possibilita a ampliação de nossa própria 

experiência no mundo. Há, dessa maneira, uma modificação na ideia de preconceito, que 

passa a ser visto positivamente. Para o autor, “'preconceito' não significa, pois, de modo 

algum, falso juízo, pois está em seu conceito que ele possa ser valorizado positivamente ou 

negativamente.” (GADAMER, 2006).  A ideia de preconceito é tão essencial em Gadamer 

que ele chega a afirmar: “mais que os nossos conceitos, são nossos preconceitos que perfazem 

nosso ser” (GADAMER, 2006). 

Ainda assim, Gadamer reconhece a possibilidade da constituição de determinados 

preconceitos que obstaculizem a compreensão, colocando então como tarefa da hermenêutica 

o reconhecimento de tais preconceitos. Em suas palavras,  
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os preconceitos não são necessariamente injustificados e errôneos de modo a 
distorcer a verdade. [...] São antecipações de nossa abertura para o mundo, que se 
tornam condições para que possamos experimentar qualquer coisa, para que aquilo 
que nos vem ao encontro possa nos dizer algo. (GADAMER, 1999) 

Com base em tal consideração sobre as ideias prévias, percebe-se a vinculação que 

Gadamer irá propor entre compreensão e tradição. Para o autor, “encontramo-nos sempre em 

tradições, e esse nosso estar dentro delas não é um comportamento objetivador [...] porém a 

mais singela e inocente transformação da tradição.” (GADAMER, 1999)  Assim, 

 O compreender deve ser pensado menos como uma ação da subjetividade do que 
como um retroceder que penetra em um acontecer da tradição, no qual é o que tem 
de fazer-se ouvir na teoria hermenêutica demasiado dominada pela ideia de um 
procedimento, de um método.  (GADAMER, 1999. Grifo no original.) 

Paul Ricoeur define a consciência da história dos efeitos (ou consciência da história 

efeitual) de Gadamer como “a consciência de ser exposto à história e à sua ação, de tal forma 

que não se pode objetivar essa ação sobre nós, porque faz parte do fenômeno histórico.” 

(RICOEUR, 1983) Para o mesmo autor, “A teoria da consciência histórica constitui, assim, o 

microcosmo de toda a obra e a miniatura do grande debate” (RICOEUR, 1983).  

Dada a relevância da historicidade, Gadamer estabelece a conceituação de horizonte. 

Em suas palavras, “Horizonte é o âmbito de visão que abarca e encerra tudo o que é visível a 

partir de um determinado ponto […] A elaboração da situação hermenêutica significa então a 

obtenção do horizonte de questionamento correto para as questões que se colocam frente à 

tradição.” (GADAMER, 1999) 

Se houver a transferência para o horizonte do outro, com o objetivo de compreender 

sua posição, é possível que suas opiniões se tornem compreensíveis em sua posição e 

horizonte. No entanto, Gadamer adverte que não se chegará a um entenndimento com o outro, 

pois a tradição foi compreendida em seu sentido, mas sem que nos houvesse entendimento 

com ela e nela. Nesse caso, o sujeito coloca-se fora da situação de entendimento, inacessível 

ao outro. (GADAMER, 1999) 

A compreensão ocorre, segundo Gadamer, justamente no momento de fusão dos 

horizontes do passado e do presente. Essa tensão existente não pode ser resolvida em termos 

de uma assimilação ingênua, como pretendia o historicismo, mas deve ser desenvolvida 

conscientemente. Justamente essa é a tarefa da hermenêutica. (GADAMER, 1999) 
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Esclarece Ricoeur que “Desse conceito insuperável de fusão dos horizontes a teoria 

do preconceito recebe sua característica mais típica: o preconceito é o horizonte do presente, 

é a finitude do próximo em sua abertura para o longínquo.” (RICOEUR, 1983) É a partir dessa 

relação com o próprio e com o outro que será possível uma transposição para o outro, em que 

o sujeito descobre a si mesmo, com seu horizonte presente, com seus preconceitos.  

Estabelecido que a compreensão apenas ocorrerá no momento da fusão de 

horizontes, Gadamer passa a analisar a questão da aplicação do texto. Durante o período da 

velha tradição da hermenêutica, por exemplo em Rambach, a hermenêutica era dividia em 

três momentos: interpretação, compreensão e aplicação. Já num período pós-romântico, a 

interpretação e a compreensão fundem-se, mas o terceiro momento (aplicação) continua 

totalmente desvinculado. Para Gadamer, a aplicação é momento integrante do processo 

hermenêutico, tão essencial quanto a compreensão e a interpretação. Assim, hermenêutica 

passa a ser um processo unitário que inclui a compreensão, a interpretação e a aplicação. 

(GADAMER, 1999) 

Nesse mesmo sentido, Gadamer critica a divisão proposta por Emilio Betti entre 

interpretação cognitiva, normativa e re-produtiva, Salientando que na verdade em todas elas 

a aplicação é um momento unitário, junto com a interpretação e a compreensão, do instante 

hermenêutico. Em suas palavras, “a distinção entre uma função normativa e uma função 

cognitiva faz cindir, definitivamente, o que é claramente uno.” (GADAMER, 1999)  

A experiência tem papel primordial em Gadamer. A expressão “experiência” refere-

se à vivência do homem em comunidade, a sua facticidade e historicidade. Trata-se de um 

momento constante na essência da história do homem. “uma negatividade fundamental que 

aparece na relação essencial de experiência e penetração de espírito.” (GADAMER, 1999) 

Justamente por isso, a experiência se torna algo irrepetível: “Aquele que experimenta se torna 

consciente de sua experiência, tornou-se um experimentador: ganhou um novo horizonte 

dentro do qual algo pode converter-se para ele em experiência.”(GADAMER, 1999). 

A experiência possui, dessa forma, um correlato com a experiência hermenêutica, já 

que, para Gadamer, é essencial que a tradição seja considerada em suas próprias pretensões e 

não no sentido de um mero reconhecimento da alteridade do passado. Ou seja, deve ser tratada 

na forma fundamental de uma abertura, considerando que a tradição tenha algo a me dizer. 

(GADAMER, 1999) 
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Essa abertura à tradição e ao passado irá se manifestar, na construção teórica de 

Gadamer, por meio da dialética de pergunta e resposta. Trata-se de uma inerente negatividade 

da pergunta: saber que não sabe. Isso porque perguntar é mais difícil que dar respostas. Aquele 

que pensa que sabe tudo, não sabe perguntar. Dessa forma, perguntar quer dizer oferecer 

abertura.  

Nas palavras do autor,  

O fato de que um texto transmitido se converta em objeto da interpretação quer 
dizer, para começar, que coloca uma pergunta ao intérprete. A interpretação contém, 
nesse sentido, sempre uma referência essencial constante à pergunta que foi 
colocada. Compreender um texto quer dizer compreender essa pergunta. Mas isso 
ocorre, como já mostramos, quando se ganha o horizonte hermenêutico. Nós 
reconhecemo-lo agora como o horizonte do perguntar no qual se determina a 
orientação do sentido do texto. (GADAMER, 1999) 

Dessa forma, a dialética da pergunta e da resposta permite que a compreensão de um 

texto configure-se como um diálogo, manifestando uma relação recíproca semelhante a de 

uma conversação. Assim, nega-se a possibilidade de um esclarecimento total, pois a cada 

pergunta verificamos que mais pode ser apreendido do texto, abrindo-se à experiência 

histórica. Note a riqueza da metáfora da conversação, pois “O acordo na conversação não é 

uma mera representação de impor o próprio ponto de vista, mas uma transformação rumo ao 

comum, de onde já não se continua sendo o que era.” (GADAMER, 1999) 

Considerando tal diálogo promovido através das perguntas, o compreender torna-se 

algo sempre produtivo, sendo incapaz a reprodução do sentido original do texto.  

Outro ponto essencial dentro da obra de Gadamer é a questão da linguagem, que é 

algo universal, o fio condutor de todo o conhecimento, o chão que liga horizontes passado, 

presente e futuro. Assim, todo o processo hermenêutico de compreensão é um processo 

linguístico. (GADAMER, 1999) Isso não quer dizer que o problema hermenêutico seja um 

acordo sobre a língua, mas sim um acordo sobre o assunto, que ocorre por meio da linguagem. 

Ou ainda: “a linguagem é um centro em que se reúnem o eu e o mundo, ou melhor, em que 

ambos aparecem em sua unidade originária.” (GADAMER, 1999)   

Em relação a textos escritos, a linguagem torna possível uma desvinculação entre o 

que foi originalmente escrito e seu escritor. Há uma ruptura com o escritor e com o 

destinatário, elevando o texto a uma esfera de sentido da qual pode participar qualquer um 

alfabetizado. (GADAMER, 1999) Justamente por tal motivo que a compreensão deixa de ser 
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uma transposição psíquica: “O horizonte de sentido da compreensão não pode ser limitado 

nem pelo que o autor tinha originalmente em mente, nem pelo horizonte do destinatário a que 

foi escrito o texto na origem.” (GADAMER, 1999)  

A linguagem é, em Gadamer, universal. Em suas palavras,  

Compreender e interpretar se subordinam de uma maneira específica à tradição 
linguística. Mas, ao mesmo tempo, vão mais além dessa subordinação, não somente 
porque todas criações culturais da humanidade, mesmo as não linguísticas, 
pretendem ser entendidas desse modo, mas pela razão muito mais fundamental de 
que tudo o que é compreensível tem de ser acessível à compreensão e à 
interpretação. Para a compreensão vale o mesmo que para a linguagem. Não se pode 
tomar, nem a uma nem a outra, somente como um fato que se pudesse investigar 
empiricamente. Nenhuma das duas pode ser jamais um objeto, mas ambas 
abrangem tudo o que, de um modo ou de outro, pode chegar a ser objeto. 

(GADAMER, 1999) 

	

Para Gadamer, ser que pode ser compreendido é a linguagem. Isso quer dizer que há 

uma estrutura universal ontológica, uma constituição fundamental de tudo aquilo a que a 

compreensão pode se voltar, a linguisticidade. Assim, “o fenômeno hermenêutico devolve 

aqui a sua própria universalidade à constituição ôntica do compreendido, quando a determina, 

num sentido universal, como linguagem, e determina sua própria referência ao ente, como 

interpretação.” (GADAMER, 1999)   

Face a tais fatores, Batista afirma que “a linguagem não é um instrumento, mas um 

campo de interação. Mundo e linguagem são intrapessoais. A ideia fundamental é que a 

linguagem é feita para se ajustar ao mundo, não ao indivíduo”. É por isso que em Gadamer a 

linguagem torna-se universal: trata-se do único modo pelo qual é possível ao sujeito acessar 

à realidade que o circunda, já que o ser humano é um ser essencialmente interpretativo. 

(Batista, 2012) 

Ricoeur salienta ainda que a universalidade da hermenêutica significa que esta tem 

uma visada que precede e ultrapassa toda ciência, testemunhada pelo caráter universal da 

linguagem. (RICOEUR, 1983)  

 

3.  O embate habermas-gadamer 

A teoria proposta por Gadamer sofreu fortes críticas por parte de Habermas, fazendo 

com que ambos os autores aprofundassem suas concepções, a partir do debate instaurado entre 
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eles, no que tange à compreensão. Entretanto, mesmo não concordando teoricamente, 

reconhecem ambos a importância dos aportes produzidos, um pelo outro.  

O ponto central da controvérsia estabelecida é a pretensão de universalidade proposta 

por Gadamer para a hermenêutica e a linguagem. Para Habermas, a análise hermenêutica 

configura apenas o ponto de partida do conhecimento, existindo muitos pontos para além da 

consciência hermenêutica, como as relações de poder e dominação e sua vinculação com o 

trabalho. 

O debate é inaugurado por Habermas em 1967 com a publicação de sua obra “A 

lógica das ciências sociais”, em que contrapõe o pensamento gadameriano a um pensamento 

crítico, indagando as limitações da compreensão hermenêutica. Em resposta, Gadamer 

publica, no mesmo ano, uma série de ensaios3. Habermas volta a dialogar com Gadamer por 

meio do artigo “A pretensão da universalidade da hermenêutica”, escrito justamente em 

homenagem aos setenta anos de Gadamer. (ROCHA, 2003) 

Para entender o debate, é essencial partir de uma análise da teoria habermasiana da 

ação comunicativa. Habermas é herdeiro da autodenominada teoria crítica da “Escola de 

Frankfurt”, sendo discípulo teórico de Adorno e Horkheimer, embora com estes tenha 

algumas divergências. A teoria crítica tem por fundamento o questionamento da razão 

iluminista, a qual é vista como causadora de diversos transtornos da modernidade. Assim, em 

contraposição a uma razão instrumental, vinculada à técnica, Habermas propõe uma razão 

comunicativa, de cunho dialógico e, portanto, discursivo, por meio da qual seria possível 

atingir-se a emancipação do homem.  

Habermas distingue ainda três tipos de ciência: as empírico-analíticas, que têm por 

fundamento as ciências naturais; as histórico-hermenêuticas, relativas à condição de 

existência da intersubjetividade humana; e as ciências críticas, cujo objetivo último seria o 

interesse emancipatório. 

É importante lembrar que Habermas reconhece a grandiosidade do trabalho de 

Gadamer, perfilhando a alteração em seu conteúdo quanto às teorias hermenêuticas anteriores, 

e lhe dando o status de crítica. Quanto à hermenêutica filosófica, afirma o autor: “ela traz à 

																																																								
	
3  Em especial, “A universalidade do problema hermenêutico”, e “Réplica a hermenêutica e crítica das 
ideologias”, disponíveis na obra: GADAMER, Hans Georg. Verdade e método II. 2. Ed. Vozes: Petrópolis, 
2006. 
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consciência em uma postura reflexiva experiências que, no exercício de nossa competência 

comunicativa, ou seja, na medida em que nos movemos na linguagem, fazemos com a 

linguagem.” (HABERMAS, 2009) 

Ademais, tal qual Gadamer, Habermas recusa o positivismo, refutando uma redução 

da verdade ao método. Ainda, reconhece os conceitos gadamerianos de linguagem, 

comunicação, diálogo e consciência histórica como indispensáveis para uma compreensão 

abrangente da vida social. (SIMON, 2011) 

No entanto, a pretensão de uma universalidade para a hermenêutica é, para 

Habermas, não-fundada, pois “o seu interesse específico não esgota a totalidade dos interesses 

que guiam o conhecimento humano” já que a linguagem é, também ela, meio de dominação 

e de poder social. (RICOEUR, 1983). 

Para Habermas, a desocultação de tais fatores (dominação e poder social) apenas é 

alcançável por meio de uma crítica das ideologias, cuja tarefa “consiste justamente em 

desmascarar os interesses subjacentes ao empreendimento de conhecimento”, desvelando a 

ideologia intrínseca a um conhecimento pretensamente desinteressado e que na verdade acaba 

servindo para dissimular interesses sob a forma de racionalização. (RICOEUR, 1983) 

Rebatendo essa crítica, Gadamer irá afirmar que mesmo para se alcançar a realidade 

social, trazendo-a para representação, será necessária uma consciência articulada 

linguisticamente, pois é a linguagem que traz a significação que pode ser compreendida. 

Gadamer reconhece, inclusive, que é insíta à natureza que o diálogo filosófico nunca tenha 

êxito, já que sempre será necessária uma elucidação reflexiva da pré-compreensão 

hermenêutica. 

Habermas realiza também uma forte crítica à tradição. Conforme Ricoeur manifesta, 

A instância crítica se situa, assim, acima da consciência hermenêutica, pois se 
afirma como empreendimento de ‘dissolução’ das coações oriundas, não da 
natureza, mas das instituições. Um abismo separa, assim, o projeto hermenêutico, 
que coloca a tradição assumida acima do juízo, e o projeto crítico, que situa a 
reflexão acima da coação institucionalizada. (RICOEUR, 1983) 

Dessa forma, enquanto a tradição na hermenêutica filosófica seria algo pressuposto, 

para Habermas a tradição deve ser pensada antecipadamente, por meio da crítica das 

ideologias: 
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Compete a uma crítica das ideologias pensar em termos de antecipação aquilo que 
a hermenêutica das tradições pensa em termos de tradição assumida. Em outros 
termos, a crítica das ideologias implica que coloquemos como ideia reguladora, 
adiante de nós, o que a hermenêutica das tradições concebe como existindo na 
origem da compreensão (RICOEUR, 1983). 

Gadamer rebate a crítica, afirmando que o realce que a hermenêutica filosófica 

confere à tradição: 

não significa uma preferência pelo tradicional, ao qual deveríamos nos submeter 
cegamente. A expressão ‘adesão à tradição’ significa, antes, que a tradição não se 
esgota no que sabemos de nossa própria tradição e da qual temos consciência, de tal 
modo que pudéssemos suspendê-la mediante uma consciência histórica 
adequada.[...] O que importa, então, é fazer a intermediação entre as antecipações 
do desejável e as possibilidades do factível, entre o mero desejo e o querer real, isto 
é, confrontar as antecipações no material da realidade. (GADAMER, 2006) 

Ainda, Gadamer lembra que é justamente a reflexão hermenêutica que “torna 

suspeita toda ideologia, à medida que evidencia seus preconceitos.” (GADAMER, 2006) Para 

Simon, o reconhecimento em Gadamer da herança de preconceitos e tradição não implica um 

reconhecimento dogmático e irrefletido, mas sim a sua aceitação de forma crítica e reflexiva 

(SIMON, 2011). 

Habermas refuta a pretensão de universalidade da hermenêutica também por meio 

da psicanálise, afirmando que “uma teoria da comunicação marcada pela linguagem ordinária 

precisa abrir ao mesmo tempo o acesso ao contexto de sentido patologicamente soterrado.” 

Assim, caso essa teoria explanada mostre-se possível, ela ultrapassará os limites da 

compreensão hermenêutica de sentido, instaurando uma “hermenêutica de profundidade”, 

capaz de compreender corretamente as distorções sistemáticas produzidas pela 

psicopatologia. (HABERMAS, 2009) 

Para o autor, em casos patológicos, como psicóticos, pode haver uma situação de 

pseudocomunicação, em que apenas alguém que está de fora do diálogo poderia perceber que 

um mal compreende o outro, embora entre os sujeitos que se comunicam houvesse uma ilusão 

de um falso consenso. Habermas se vale do pensamento de Freud, para quem há um âmbito 

de manifestações vitais sistematicamente incompreensíveis, que inclui desde sonhos e atos 

falhos até neuroses e perturbações psicossomáticas, caracterizando a patologia encoberta de 

toda a sociedade. Tal âmbito estabelece uma quebra entre o autor e a aquele a que a mensagem 

é destinada, autonomizando um conteúdo extraído da comunicação com o emprego 

linguístico público. (HABERMAS, 2009) 
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Em tais situações, torna-se necessária uma compreensão cênica que torne possível 

uma ressimbolização da comunicação, evidenciando as chamadas manifestações vitais 

sistematicamente incompreensíveis. (HABERMAS, 2009) 

Contestando tal crítica, Gadamer questiona a relação que pode existir entre o saber 

do psicanalista e sua relação com pacientes e sua postura dentro da realidade social. Para o 

autor, a psicanálise pode ser utilizada com interesse emancipatório dentro do consultório. No 

entanto, “a força emancipatória da reflexão reivindicada pelo psicanalista deve encontrar seu 

limite na consciência social, na qual tanto o analista quanto seu paciente se entendem com 

todos os outros.” Assim, a psicanálise deve ter sua utilização restrita a relação paciente-

analista, não podendo ser estendida a situações sociais, já que “não pertence à legitimação 

social do médico (ou do analista leigo) ultrapassar seu âmbito terapêutico e a partir da reflexão 

emancipatória ‘tratar’ a consciência social dos outros como ‘doentia’”. (GADAMER, 2006) 

Por outro lado, Habermas vale-se também da linguística gerativa, a qual pretende 

“atribuir de maneira inequívoca a todos os elementos de uma língua natural descrições 

estruturais linguístico-teóricas”. O cumprimento de tal pretensão, para o autor, ocuparia o 

lugar da compreensão hermenêutica. Assim, para Habermas, “a consciência hermenêutica é 

incompleta até o ponto em que não acolhe em si a reflexão acerca dos limites da compreensão 

hermenêutica. A experiência-limite da hermenêutica refere-se a manifestações vitais 

especificamente incompreensíveis.” (HABERMAS, 2009) 

Com base em Wellmer, Habermas irá afirmar que a pretensão compreensiva de 

Gadamer só é possível se supormos uma comunicação não violenta em contraposição à 

realidade de uma comunicação que foi desfigurada pela violência, ou seja, apenas caso “todo 

consenso acionado em meio à tradição linguística teria chegado a termo sem coerção e de 

maneira não desfigurada”. (HABERMAS, 2009) 

Assim, para Habermas, “a verdade é a compulsão peculiar para o reconhecimento 

universal desprovido de coerções; esse reconhecimento, contudo, está ligado a uma situação 

ideal de fala, e isto significa a uma forma de vida, na qual é possível um entendimento 

universal não coercitivo.” (HABERMAS, 2009) Além disso, “a violência não se torna 

permanente senão por meio da aparência objetiva de ausência de violência inerente a uma 

concordância pseudocomunicativa.” (HABERMAS, 2009)  
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Gadamer opõe-se a Habermas nesse ponto reafirmando a universalidade da 

linguagem e da compreensão, constatando que sua teoria hermenêutica está fundamentada no 

pressuposto de que compreensão e entendimento não representam um procedimento 

metodologicamente ensinado, mas sim “uma forma de realização da vida social humana, que 

em última formalização representa uma comunidade de diálogo. Nada pode ser excluído dessa 

comunidade de diálogo, nenhuma experiência de mundo”. (GADAMER, 2006) Sendo assim, 

“do ponto de vista da colocação do problema hermenêutico, parece-me objetivamente absurdo 

que os reais fatores de trabalho e domínio devam permanecer fora de suas [da linguagem] 

fronteiras.” (GADAMER, 2006) 

É interessante observar que para alguns autores, como é o caso de Paul Ricoeur 

(RICOEUR, 1983) e, no Brasil, Streck e Chamecki (2009), não existe tanta divergência assim 

entre os grandes filósofos alemães, sendo possível conciliar a crítica das ideologias de 

Habermas à hermenêutica filosófica de Gadamer. Assim, salutar é a transcrição do 

pensamento de Ricoeur: 

Será que não devemos reconhecer que a descoberta dos interesses na raiz do 
conhecimento, que a hierarquização dos interesses e sua relação com a trilogia 
trabalho-poder-linguagem depende de uma antropologia filosófica semelhante à 
Analítica do Dasein de Heidegger, especialmente à sua hermenêutica da 
‘preosupação’? [...] a crítica das ideologias expressa sua reivindicação a partir de 
um lugar distinto da hermenêutica, a saber, daquele onde se conjuga a sequência 
trabalho-poder-linguagem. Contudo, as duas reivindicações se cruzam num lugar 
comum: a hermenêutica da finitude que assegura, a priori, a correlação entre o 
conceito de preconceito e ideologia. (RICOEUR, 1983) 

Reafirmando esse entendimento, é forçoso afirmar que o próprio Gadamer postula: 

A reflexão de uma determinada compreensão prévia coloca diante de mim algo que 
antes se dava às minhas costas. Algo, não tudo. Pois a consciência histórico-efeitual 
é insuperavelmente mais ser que consciência. Mas isso não significa que possa 
prescindir de uma constante conscientização sobre o perigo do enrijecimento 
ideológico. (GADAMER, 2006) 

 Talvez seja justamente nesse ponto que se torne possível verificar que Gadamer 

reconhece que a hermenêutica filosófica, ainda que vista como base universal para a 

compreensão, não é suficiente para lidar com todas as questões sociais. Assim, torna-se 

plenamente possível (e o próprio Gadamer parece reconhecer isso) a conciliação entre a 

hermenêutica filosófica e a crítica das ideologias no modo em que propõe Ricoeur, aliando-

se a reflexão crítica e o interesse emancipatório à compreensão hermenêutica.  
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Ricoeur salienta ainda como tarefa da reflexão filosófica colocar a salvo de oposições 

enganadoras uma suposta oposição entre o interesse-emancipação de tradições passadas e o 

interesse por projeções de uma libertação futurista, pois caso tais interesses se separem 

radicalmente, tanto a hermenêutica como a crítica acabariam ficando reduzidas a meras 

ideologias.   

Dentro deste ponto de vista, são consideráveis as contribuições da hermenêutica 

filosófica para um pensamento crítico do direito, seja pela crítica realizada contra o 

positivismo metodológico, seja pela possibilidade criativa e produtora da norma jurídica. 

Assim, é possível aproximar a crítica das ideologias da hermenêutica filosófica, ambas 

contribuindo para construção do pensamento jurídico, conforme se passará a analisar abaixo. 

 

4. A interpretação jurídica 

Acompanhando o surgimento do Direito e do Estado modernos, a interpretação 

jurídica passa a ser pensada a partir do iluminismo, tendo por base a defesa de um pensamento 

racional, neutro e metódico. 

É possível realizar uma comparação entre o momento de cientificização do Direito 

e a ideia do mundo máquina: a ordem e a estabilidade seriam pré-condições de toda 

intervenção, transformação e dominação na realidade, seja essa realidade natural ou social. 

Trata-se de uma busca pela objetividade metodológica nas ciências sociais, que tem por 

pressuposto a negação absoluta de seu caráter subjetivo.(LIXA, 2009)   

Há uma implicação muito grande entre o poder emergente da burguesia e a 

construção moderna do Direito, já que este vem a oferecer um instrumental racionalizado para 

o controle do poder absolutista, favorecendo a consolidação do capitalismo burguês-

mercantil. (LIXA, 2009) Ou seja, tanto a transformação da ciência moderna na racionalidade 

hegemônica como a transformação do direito como direito estatal científico são faces de um 

mesmo processo histórico caracterizado por uma convergência de interesses sociais, 

econômicos e culturais da burguesia. (SANTOS, 2009)  

Sendo a criação do Direito monopólio do Estado, o papel do jurista passa a ser 

unicamente encontrar o significado racional dos códigos por meio da exegese. A 

interpretação, assim, passou a ser lógica, orientada por critérios metodológicos específicos 

que a dotavam de cientificidade. (LIXA, 2009) Daí a busca por métodos científicos para a 
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interpretação jurídica, que assegurassem ao mesmo tempo a segurança jurídica e a 

neutralidade do intérprete. 

Ao propor questionamentos ao positivismo, o pensamento de Gadamer oferece 

profundos reflexos para um pensamento crítico do direito, partindo da desocultação do 

horizonte herdado pelo modelo positivista. O debate estabelecido entre os autores alemães 

que foi evidenciado no tópico anterior culminou na possibilidade de conciliação entre a crítica 

das ideologias de Habermas e a hermenêutica filosófica, demonstrando em que medida o 

pensamento gadameriano pode ser utilizado como instrumento de crítica à dominação e à 

ideologia. 

Possui inegável importância a constatação de que a interpretação é uma constante 

produção de sentidos, já que todo ato interpretativo é também compreensivo e assim possui 

como dado imanente a fusão de horizontes em constante superação, conforme advertia 

Gadamer. Cabe, salientar também a constatação de que a compreensão apenas se faz completa 

quando acompanhada da crítica da ideologia, tomando por base fatores como dominação, 

poder e trabalho (conforme lembra Habermas). Isso não retira a universalidade da linguagem, 

eis que o próprio processo de reflexão e crítica de ideologias é em si compreensivo e, portanto, 

permeado pela linguagem.  

Este é, aliás, a conclusão de Gadamer: 

Admito certamente, com Habermas, que uma pré-compreensão hermenêutica está 
sempre em jogo e por consequência tem necessidade duma elucidação reflexiva. 
Mas estou também do lado da ‘racionalidade crítica, no sentido em que tenho por 
ilusória uma elucidação completa. (in  ROCHA, p. 63) 

Dentro do campo jurídico, tal crítica evidencia a vinculação existente entre a 

intenção reprodutória dos textos legais e a manutenção das forças históricas condicionantes 

de dominação. Para Lixa, 

Reconhecer o papel determinante da tradição do pensamento jurídico como 
preconceito – no sentido gadameriano – é o passo determinante para a autocrítica. 
[…] Refletindo acerca da prática dos juristas e questionando seus pré-
questionamentos, vislumbra-se a possibilidade de superar as mistificações 
científicas da sociedade moderna, pois o confronto exigido por um ato hermenêutico 
questionador é sempre e necessariamente uma crítica que a tradição impõe. (LIXA, 
2009) 

Verifica-se dessa forma que por trás de um discurso “científico” do direito, que tem 

por fundamentos a legalidade estrita, a objetividade e a coerência como meios de atingir a 
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verdade, reproduz-se não apenas o texto da lei, como também todo um conjunto de práticas 

encobertas de dominação e manutenção da ordem social estabelecida. 

Daí o potencial crítico que a hermenêutica filosófica oferece, contestando a 

objetividade na interpretação das leis através da clarificação dos processos de 

precondicionamento e vinculação à tradição a que está sujeito o interprete da lei. A 

hermenêutica jurídica deixa de ser meramente metodológica e passa a incluir a “relação vital 

com o mundo circundante”, em um diálogo permanente com a realidade em que estão inclusos 

tanto o objeto (o direito) como seu intérprete (o jurista). 

A abertura para a possibilidade da reflexão filosófica no campo jurídico, reorienta 
o discurso jurídico no sentido de sua inserção num horizonte compreensivo crítico, 
evidenciando a gênese do processo de produção do conhecimento jurídico. […] 
Com isso, a hermenêutica jurídica passa a ser o campo reflexivo do Direito e de sua 
prática social, a revisão do sentido existencial do Direito a partir de sua 
historicidade.  (LIXA, 2009) 

Ademais, vale lembrar que Gadamer ainda possui uma profunda contribuição no 

sentido de evidenciar a impossibilidade da identificação do sentido originário da lei e, 

portanto, a sua reprodução no caso concreto. Dessa forma, as decisões judiciais passam a ser 

uma atividade produtiva, em que a fusão dos horizontes da lei e da realidade social produzem 

uma norma jurídica apenas no caso concreto. Daí a vinculação que Gadamer propõe entre os 

momentos de compreensão e aplicação da lei: apenas perante um caso concreto e apenas 

mediante a fusão de horizontes é possível  

A pré compreensão é um momento essencial para a compreensão, pois exprime a 

estrutura prévia existencial que é peculiar a toda presença. No entanto, a compreensão não 

está restrita aos postulados da pré-compreensão, mas deve servir de pressuposto a um projetar 

que ocorre de forma dialética.  

Conforme afirma Camargo, “para o direito, além da tradição histórica, que situa o 

intérprete, contamos também com uma tradição especificamente jurídica, de regras e 

princípios, que se mantêm no tempo e servem de sustentação às decisões, segundo a regra de 

justiça.” (CAMARGO, 2003) Compondo a pré-compreensão jurídica, tais elementos serão 

indispensáveis para a interpretação jurídica, muito embora não poderão ser aplicados 

acriticamente, mas apenas de maneira reflexiva. 

Indo contra as disposições positivistas que postulavam por uma atividade do juiz 

meramente reprodutora (no dizer de Montesquieu, o juiz como a boca da lei), Gadamer abre 
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a possibilidade para uma atuação judicial criativa, produtora, renovando e dando sentido à 

previsão normativa com base aos contextos sociais, históricos e culturais onde se perfaz. 

O momento de aplicação de uma norma não está restrito a encontrar os fundamentos 

do momento em que o código foi escrito (sejam tais fundamentos a vontade da lei ou a vontade 

do legislador) mas deve ocorrer por meio de um balanceamento com os fatos e valores 

vigentes no presente. Assim, “no processo jurídico decisório, a ação interpretativa parte de 

um conjunto de conceitos e conhecimentos prévios e, de certa forma, sedimentados, que nos 

possibilita alcançar suas conclusões com um mínimo de previsibilidade. [...] É seu viés 

dogmático, composto pela lei, doutrina e jurisprudência”. (CAMARGO, 2003) 

A hermenêutica filosófica oferece, desta forma, um amplo instrumental teórico para 

crítica da dogmática jurídica, seja pela negação da possibilidade de reconstrução do sentido 

originário da lei, seja pela vinculação do intérprete à realidade vivenciada ou ainda a abertura 

à alteridade através do diálogo. Ainda, oferece a possibilidade de decisões judiciais criativas, 

que produzam o direito no caso concreto de acordo com a situação fática analisada. 

As contribuições oferecidas pela hermenêutica filosófica ao direito são inegáveis e 

imprescindíveis para o estudo da interpretação de qualquer que seja o dispositivo legal 

aplicado. Essa mudança de perspectiva na aplicação do direito, que deixa de ser 

epistemológica para ser compreensiva, evidenciando toda uma pluralidade de elementos além 

do método, representou uma revolução copernicana no campo jurídico. 

 

Considerações finais 

Surgindo no século XVII, a hermenêutica pré-gadameriana oscilava entre a 

subjetividade extrema ou a objetividade alienante. O romantismo alemão (em especial com 

Scheiemacher) propôs uma teoria psicológica para a interpretação, em que o que se buscava 

era compreender o autor melhor que ele mesmo, em um ato de re-produção. Assim, a 

hermenêutica era vista nesse momento enquanto arte. Em contrapartida, sob um enfoque 

iluminista, a hermenêutica era vista como uma ciência, almejando-se sempre a neutralidade e 

objetividade do intérprete por meio da aplicação de métodos científicos. 

Rompendo com tal dualidade, Gadamer propõe uma concepção da hermenêutica 

enquanto filosofia, preocupada não apenas com a compreensão daquilo que cerca o sujeito, 

mas também do próprio intérprete. Essa pretensão é atingida através do reconhecimento dos 
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pré-conceitos imanentes ao sujeito e da tradição como algo que o une ao objeto. A 

compreensão passa a ser uma fusão entre horizontes, e não apenas a escolha por um deles. 

Assim, a hermenêutica se torna universal, algo imanente à presença. 

Para Habermas, contudo, a hermenêutica filosófica deixa de considerar importantes 

fatores fundantes da própria linguagem: poder-dominação-trabalho. Tais elementos apenas 

seriam atingidos por meio de uma crítica das ideologias, o que Habermas propõe movido pela 

forte influência da escola crítica de Frankfurt.  

Ao estabelecer o célebre diálogo com Habermas, Gadamer irá evidenciar a 

possibilidade crítica imanente à hermenêutica filosófica, principalmente ao ressaltar que 

mesmo a tríade poder-dominação-trabalho somente será acessível à compreensão por meio 

da linguagem. Ainda, Gadamer reafirma a incompletude da compreensão hermenêutica 

devido a sua reflexividade e sua atuação criativa, tornando possível a realização de uma crítica 

às ideologias por meio da própria fusão de horizontes. 

Com isso, torna-se admissível o reconhecimento de uma abertura crítica da 

hermenêutica filosófica, que se coloca ao mesmo tempo como crítica ao positivismo 

metodológico e como reflexão às instâncias de poder e dominação inerentes à pré-

compreensão. 

No campo da interpretação jurídica, em que o discurso dominante é a dogmática 

jurídica, a hermenêutica filosófica passa a oferecer contribuições assaz importantes, como o 

reconhecimento da incompletude da utilização de métodos interpretativos, a atuação criativa 

do intérprete, a vinculação entre os momentos de aplicação-interpretação-compreensão, a 

negação à neutralidade do intérprete e a inerente vinculação entre a aplicação da lei e a 

realidade circundante do intérprete. 

Ao almejar a mera reprodução dos cânones legais como forma de garantir a 

segurança jurídica, o positivismo acaba por reproduzir no campo do Direito um modelo social 

adotado desde a modernidade pela burguesia. A hermenêutica filosófica oferece uma 

contribuição ao lidar com a tradição e o preconceito, de forma a deixá-los descobertos e 

evitando uma reprodução irrefletida dos cânones legais, permitindo, ao mesmo tempo, que a 

realidade circundante seja tomada em consideração para a aplicação da lei e que essa atuação 

interpretativa possa ser criativa e produtora, transformando a realidade em que está 

estabelecida. 
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Diante do exposto, tornam-se patentes as contribuições da hermenêutica filosófica 

para a interpretação jurídica, sendo inegável que o diálogo entre Habermas e Gadamer 

contribuiu decisivamente para o aprofundamento da hermenêutica filosófica. Qualquer teoria 

da interpretação para o Direito deve partir da revolução de paradigmas promovida por 

Gadamer, como forma de se obter um referencial teórico comprometido com a realidade 

vivenciada. 
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NÃO-LUGARES ENQUANTO PRODUTOS DA 
SOBREMODERNIDADE: REESTRUTURAÇÃO DOS ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DO ESTADO EM FACE DA TRANSITORIEDADE 
DAS RELAÇÕES TRAVADAS NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
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NON-PLACES AS UPPERMODERNITY PRODUCTS: RESTRUCTURE OF 
THE CONSTITUTIVE ELEMENTS OF THE STATE DUE TO THE 

TRANSIENCE OF DEMOCRATIC STATE’S RELATIONS 
	

Tereza Figueiredo 
Yara Gurgel 

	

Resumo 
O presente trabalho discute a problemática trazida pelo fenômeno da sobremodernidade, 
consequência direta do processo de globalização que propicia a aparição dos não-lugares: 
espaços onde são travadas relações transitórias, superficiais, a partir da adoção de identidades 
provisórias. Os não-lugares, figura que contrasta com os lugares antropológicos marcados pelas 
memórias históricas e laços afetivos, exigem a adaptação dos elementos clássicos constitutivos 
do Estado às peculiaridades do Estado Democrático de Direito, especialmente no que tange a 
superação do conceito clássico de soberania, devendo-se não ignorar as múltiplas possibilidades 
das relações existentes, mas reconhecê-las e, principalmente, tutelá-las devido a sua 
repercussão no universo jurídico e importância para o livre exercício do direito ao 
desenvolvimento e direito de integração não apenas restringindo-os ao espaço geográfico onde 
originariamente os indivíduos se inserem. 
 
Palavras-chave: Não-lugares; Estado moderno; Sobremodernidade; Lugares Antropológicos; 
Teoria Clássica do Estado 
 
Abstract 
 This piece of work discusses the issue brought by the uppermodernity phenomenon, direct 
consequence of the globalization which allows the apparition of non-places: spaces where occur 
transitional, shallow relations arising from the adoption of provisional identities. Non-places, 
which contrasts with the anthropological places marked by historical memories and affective 
ties, demand the adaption of the State’s classic constitutive elements to the specificities of the 
Democratic State, especially concerning to the classic sovereignty concept overcoming, not 
ignoring the multiple possibilities of the existing relations, but recognizing them and, mainly, 
protect them due to their importance to the legal universe and importance to the free exercise 
of the right to the development and the right to integration, not only restricting them to the 
geographic space where originally the human beings are insert.	
 
Keywords: Non-places; Modern State; Uppermodernity; Anthropological places; State’s 
Classic Theory 
 
Sumário: Introdução; 1. A globalização, o elemento humano e a dialética entre os lugares 
antropológicos e os não-lugares; 3. O elemento territorial e o fenômeno da sobremodernidade; 
4. As consequências da sobremodernidade e o homem enquanto cidadão do mundo; 5.  O Estado 
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Democrático de Direito e a multiplicidade das relações travadas nos não-lugares: pluralidade 
enquanto solução; 6. Conclusão; Referências bibliográficas 
	

Introdução 

É inegável que se vivencia o advento de uma estrutura estatal nunca antes conhecida, 

pois reconhece-se e apoia-se a pluralidade como elemento fundador e característico deste, em 

vez de que seja procurada uma fórmula homogeneizadora. Esta pluralidade - que implica na 

pluralidade social, mas não se resume a esta – se estabelece como traço definidor do processo 

de globalização e determina que o Estado não só aceite as divergências existentes em seu âmbito 

interno, mas se mostre apto a travar relações externas, seja com outros Estados ou outros 

particulares, relações estas de cunho transitório e superficial, mas imprescindíveis para a 

integração internacional e o estabelecimento da comunidade internacional como esta se 

encontra. 

Com a possibilidade de relações entre Estados distintos, entre um indivíduo de outro 

Estado com o Estado em si, de um Estado com um bloco econômico ou até mesmo de um 

particular com um organismo de integração regional, deve-se promover a uma reestruturação 

dos elementos clássicos constitutivos do Estado, tendo em vista que já não fazem jus aos tipos 

de relações travadas, marcadas notadamente pela efemeridade, transitoriedade, superficialidade 

e ausência de barreiras geográficas concretas para o seu estabelecimento.  

O Estado Democrático de Direito promove a uma releitura do conceito da soberania, 

o qual assegura ao sujeito postura ativa e dinâmica dentro e fora do seu país originário, havendo, 

como consequência, a redefinição do instituto da cidadania e dos vínculos desta para com 

determinado Estado. 

Desse modo, as barreiras territoriais não mais limitam o alcance das relações travadas 

e o indivíduo é livre para transitar e integrar, mesmo que de modo fugaz, um outro Estado, em 

exercício do direito de integração e do direito ao desenvolvimento, bastando para tanto que 

demonstre interesse superficial em ali estar, desempenhar tarefas. Não se integra mais um 

espaço apenas com base em identidade cultural, memória afetiva, laços históricos de 

estabilidade e pertencimento, mas levam-se em considerações motivos outros, de origem 

financeira, laboral, turístico ou estudantil: este é o fenômeno da sobremodernidade. 

O conceito de sobremodernidade trabalhado neste artigo é baseado nas explanações de 

Marc Augé, o qual aponta a necessidade de ressignificação dos lugares antropológicos frente 

ao novo tipo de relações travadas na contemporaneidade. Assim, o número de relações é maior, 

apesar de sua profundidade e durabilidade ser menor. Não há identidade, sentimento de 
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pertencimento como elemento-base e indutor da ocupação dos lugares antropológicos, o que os 

transforma em não-lugares. 

Em suma, na sobremodernidade os lugares antropológicos cedem espaço para os não-

lugares; aqueles espaços transitórios, caracterizados por relações rápidas, comunicações breves, 

identidades superficiais e provisórias, sem que, com isso, deixem de ser lugares ou não 

carreguem consigo seus elementos de memória.  

Os conceitos de lugares antropológicos e não-lugares não são, necessariamente, 

antônimos, mas se entrelaçam, pois um mesmo espaço assume formas diferentes para 

indivíduos distintos, com relações distintas. A grande diferença é que se reconhece o grande 

número de relações instantâneas, pautadas essencialmente por motivos de ordem econômica 

em vez de afetividade e pertencimento, ensejando, tais relações, reconhecimento e proteção, 

visto que ainda são zonas turvas, pouco exploradas e, com limites ainda não delineados, mas 

de inegável repercussão no universo jurídico, devendo haver uma minuciosa análise acerca de 

seus efeitos. 

O reconhecimento e análise dos não-lugares, discorrendo-se acerca de seus aspectos 

positivos e negativos e o distanciando da ideia de negação e dicotomia imposta pela própria 

nomenclatura, são essenciais para que ao particular e aos Estados sejam resguardados o direito 

ao desenvolvimento e a integração, que os asseguram a livre escolha do âmbito onde desejam 

travar suas relações. 

Portanto, não se deve ignorar as relações que ocorrem em saguões de hotéis, 

rodoviárias, aeroportos, rodovias, restaurantes, reuniões de empresas multinacionais, etc, pois 

apesar de sua superficialidade geram efeitos no mundo fático e jurídico e, como tais, necessitam 

de regulamentação e tutela, tendo em vista que são consequência da globalização e do tipo de 

Estado contemporâneo onde o conceito  de soberania e os elementos constitutivos devem passar 

por uma releitura para proteger e promover as relações transitórias, ocasionadoras da 

transformação dos lugares antropológicos em não-lugares.  

Diante do exposto, o presente estudo visa, utilizando-se de pesquisa bibliográfica 

interdisciplinar, abordar a problemática dos não-lugares, sua relação com os lugares 

antropológicos, discutindo assim seus aspectos positivos e negativos bem como sua vinculação 

com o processo da sobremodernidade, baseando-se nos conceitos apresentados por Marc Augé, 

advindo da globalização. Ademais, discute-se a necessidade da releitura dos institutos da 

soberania e dos elementos constitutivos do Estado afim de que estes possam comportar o tipo 

de relação transitória característica dos não-lugares e inerente a estrutura do Estado 

Democrático de Direito, estrutura estatal que preza e se funda na pluralidade, abrindo 
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possibilidade para relações em âmbito interno e externo a partir da dinamicidade dos seus 

respectivos sujeitos. 

	

1. A globalização, o elemento humano e a dialética entre os lugares antropológicos e os 

não-lugares 

Com o advento da globalização e da crescente necessidade de que os Estados passem 

a travar relações com outros Estados, percebe-se ainda que os elementos constitutivos deste já 

não o definem por completo. Isto porque, com o aquecimento do mercado, barreiras territoriais 

passaram a ser superadas, havendo um fluxo cada vez maior de indivíduos que não se deslocam 

com ânimo de permanecer, fixar residência com base em elementos históricos, identitários, 

afetivos, de estreita ligação com determinado espaço geográfico, mas sim por necessidades 

outras, majoritariamente ligadas ao desempenho de suas atividades laborais. 

Para Paulo Bonavides (1994), os elementos constitutivos do Estado podem ser 

divididos em duas ordens: os de ordem formal (poder político da sociedade) e os de ordem 

material (o elemento humano e o elemento territorial). O elemento humano divide-se ainda em 

população, povo e nação, sendo assim classificado de acordo com o grau de identidade dos 

indivíduos em relação ao Estado ao qual pertencem. 

Para este autor, a população pode ser entendida pela totalidade de sujeitos presentes e 

ocupantes da base territorial do Estado, incluindo-se aqui os estrangeiros e apátridas, 

mostrando-se, portanto, como um dado essencialmente quantitativo, independentemente de 

laço identitário no que tange ao Estado, ou seja, independentemente da sujeição dos indivíduos 

ao poder estatal. O povo, por sua vez, seria o conjunto de pessoas que se vinculam 

institucionalmente, com estabilidade, a um ordenamento jurídico, demonstrando aqui a 

existência de um laço entre sujeito e Estado marcado pela subordinação daquele a este, 

caracterizando-se assim a presença do elemento cidadania. Desse modo, a cidadania seria a 

identidade, a prova identitária da relação entre o sujeito e o Estado, aquilo que une, 

concretamente, uma pessoa a um ordenamento estatal. 

Por fim, a nação caracteriza-se por ser o grau máximo de vínculo entre os indivíduos 

e o Estado, existindo o elemento afetivo, psicológico, além dos demais fatores acima 

relacionados, quais sejam: pertencimento à base territorial, sujeição do indivíduo ao 

ordenamento estatal de forma estável e exercício da cidadania, em um conceito ampliado, não 

restrito ao exercício dos direitos políticos.  

Dalmo de Abreu Dalari (1998), ao elencar os elementos constitutivos do Estado, 

levanta ainda a problemática do conceito de soberania. O autor aponta que tal característica é 
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fundamental à existência do Estado, mostrando que, ao longo dos anos, têm ganhado o foco dos 

pesquisadores das mais diversas áreas, devido às múltiplas possibilidades que tal instituto 

permite, a partir de sua problematização. Classificado como sendo o elemento de poder, a 

soberania é uma das bases da ideia atual de Estado Moderno, tendo exercido grande influência 

prática nos últimos séculos, especialmente com a flexibilização dos elementos constitutivos do 

Estado clássico provocada pela modernidade e o pluralismo. 

O Estado, consoante os elementos acima explanados, seria um lugar antropológico 

para os indivíduos que nele – e, principalmente, com ele – travam relações. De acordo com 

Marc Augé (2005, p.40-47), tais lugares têm como característica os elementos identitários, 

relacionais, históricos, que proporcionam ao indivíduo a sensação de pertencimento, de 

estabilidade com aquele espaço geográfico. Dessa forma, ele é capaz de exprimir a identidade 

do grupo e, portanto, é defendido por este para que sua linguagem não se perca diante de 

ameaças externas e internas. Assim, para que se defina um local como antropológico se analisa 

mais além do que a marca espacial, buscando-se a presença de elementos sociais integradores, 

formadores de identidade, pois o grupo que pertence a este pode ter origens distintas, mas se 

sente conectado pelas relações ali travadas, pelo laço histórico, pela necessidade de preservação 

de sua linguagem específica. 

Em suma, o lugar antropológico pode ser enxergado quando presentes os elementos 

nação, poder político – ou soberania; devendo-se fazer a diferença entre a soberania popular e 

a soberania estatal1 – e o espaço geográfico. O povo e a população aqui não pertencem ao lugar 

antropológico pois ainda não possuem o laço psicológico, espiritual, presente apenas na nação, 

apesar de o povo estar propício a tornar-se nação, principalmente a partir do desenvolvimento 

e fortalecimento do instituto da cidadania e consequente estreitamento do laço jurídico entre 

Estado e indivíduos, visto que tal instituto ainda não é compreendido e efetivado em muitas 

sociedades, sendo escassos e pouco utilizados os meios de participação formal dos cidadãos no 

processo interpretativo2, de modo que 

																																																								
	
1 A soberania que se reinventa e se recicla é a soberania estatal, a qual se despersonaliza para constitucionalizar-
se, modificando o centro de tutela do Estado bem como o tipo de relação travada entre este e os demais Estados 
ou outros indivíduos, comportados no seu âmbito interno ou não. Assim, a partir de um alargamento do conceito 
clássico de soberania estatal permite-se um maior número de relações efêmeras, baseadas em motivos outros além 
do pertencimento, laço afetivo ou histórico, em uma dinamicidade inerente à globalização e o efetivo exercício do 
direito de integração entre os Estados, na convergência de interesses comuns. 
 
2  A promoção da cidadania em seu aspecto participativo é essencial para um Estado forte, em que novos sujeitos 
passem de centro de proteção para tomadores de decisão na sociedade da qual fazem parte. Além dos efeitos 
internos, a cidadania em seu grau mais abrangente, a qual alcança a todos os seguimentos e não se resume ao 
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[...] a participação do cidadão não é sistematizada procedimentalmente, e, por vezes, 
é até celebrada de forma inconsciente, eis que, repita-se, os cidadãos, em sua grande 
maioria, não possuem, nem sequer, a consciência do alcance e poder de sua própria 
cidadania, a qual está eterna e indissoluvelmente ligada à compreensão de que o 
cidadão não é apenas o destinatário, mas sim o autor, ou pelo menos o co-autor de seu 
direito. (BASTOS, p. 253) 

Quando expostos os elementos clássicos constitutivos do Estado, cabe questionar: tais 

fatores ainda podem ser facilmente recortados quando se examina um Estado, na atualidade? 

Ainda é possível delimitar de forma clara a ligação jurídica entre uma base territorial e um 

determinado conjunto de indivíduos? Há clara separação entre povo, população e nação? No 

que concerne a soberania estatal, esta ainda faz parte dos atributos do Estado? Se sim, como e 

até que limites é exercida para que não haja a descaracterização da organização estatal, mas 

haja aceitação e promoção da pluralidade inerente ao Estado Democrático de Direito? 

	

2. O elemento territorial e o fenômeno da sobremodernidade 

Segundo Bonavides (op. cit.), a conceituação do que seria território é basicamente 

uníssona, podendo este ser definido como sendo a base geográfica do poder, sendo partes deste 

a terra firme, com as águas que ali estão, o mar territorial, o subsolo, a plataforma continental 

e o espaço aéreo. 

O que se pode constatar é que, atualmente, se torna cada vez mais difícil delimitar os 

limites territoriais de um Estado, isto porque a população (e aqui utilizo o termo de forma geral) 

que a ele pertenceria e estaria imbricada ao seu poder passa a travar relações com outros 

Estados, mesmo que não com ânimo definitivo, sendo estas relações comerciais, surgidas a 

partir deste novo modelo de Estado e de sociedade plural o qual se vivencia. 

Neste diapasão, os lugares antropológicos acabam assumindo outra conotação para 

aquele indivíduo que, apesar de pertencente a um Estado específico, transita em outros, sem 

ânimo de permanecer, imbuído não por laços afetivos, sentimentais e identitários, mas por 

motivações outras, relacionadas às suas atividades profissionais, estudantis, etc. Os lugares 

passam, assim, segundo Marc Augé (op. cit.), a serem não-lugares, estes fomentados pela 

sobremodernidade e a consequente reorganização do espaços e dos valores que estes assumem 

para os indivíduos que os integram, de modo que este fenômeno se comporta como a análise de 

duas faces do mesmo prisma.  

																																																								
	
exercício dos direitos políticos, permite que uma gama de relações possa ser travada com outros Estados ou em 
outros Estados, por exemplo.  
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No que tange a efemeridade que caracteriza o surgimento dos não-lugares dispõe o 

autor (ibidem, p.79): 

É a estes deslocamentos do olhar, a estes jogos de imagens, a estes esvaziamentos da 
consciência que podem conduzir, em meu entender, mas desta feita de modo 
sistemático, generalizado e prosaico, as manifestações mais características daquilo a 
que propus chamar 'sobremodernidade'. 

	Experimenta-se,	 assim,	 uma	 abertura	 ao	 exterior	 e	 o	 elemento	 histórico	 antes	

caracterizador	dos	lugares	antropológicos	passa	a	ser	reivindicado	enquanto	cartão	de	visita,	

tornando	a	História	superficial.	Os	nomes	de	ruas,	muitas	vezes	estes	homenageando	pessoas	

ou	 situações	 características	 do	 contexto	 histórico	 e	 social	 daquele	 local,	 são	 vistos	 como	

monumentos,	 itinerários,	 conhecidos	 e	 reconhecidos	 mundialmente,	 ainda	 que	 de	 forma	

superficial.3	

Estamos, segundo Marc Augé (op. Cit.), diante do mundo do provisório, da passagem, 

de visitas e laços fugazes. Os espaços agora não são lugares de memória, não são identitários, 

propiciam o anonimato relativo, as comunicações rápidas, mecânicas, travadas em rodoviárias, 

hotéis, aeroportos. A partir do seu documento de identificação o sujeito é definido, naquele 

instante, e permitido se faz o seu ingresso naquele local, independentemente das relações que 

se trava com este. Para Marc Augé (ibidem, p. 87), “o espaço do não-lugar não cria nem 

identidade singular, nem relação, mas solidão e semelhança”, pois a partir de uma identidade 

superficial e provisória, permite-se o ingresso do sujeito, este assim se igualando aos demais, 

traçando laços e relações transitórias que não permitem a sua real individualização, forjada pela 

identificação documental4. 

Não se investigam mais as relações psicológicas, históricas, de pertencimento do 

indivíduo àquele espaço territorial, mas permite-se seu ingresso, através de rápidas 

comunicações e dadas determinadas explicações, não para que este passe a integrar, de fato, o 

povo ou a nação daquele local, mas sim a população, pois ele ali ocupará apenas o espaço 

geográfico, sem criação de laços jurídicos, de memórias históricas em relação ao Estado. Ali, o 

sujeito assumirá sua identidade provisória, desempenhará as tarefas a que se dispôs e partirá, 

																																																								
	
3 Exemplos desta superficialidade da História e da transformação de determinados lugares antropológicos em 
cartões de visita mundiais são as cidades de Paris, Nova York e Londres - consideradas como cidades do mundo 
pela importância e projeção que assumem não apenas na sua base territorial - de modo que seus cenários são 
familiares a indivíduos que nunca transitaram por seus espaços físicos. 
4 De certo modo, a transitoriedade e rapidez inerentes às relações travadas nos não-lugares provocam a 
individualização em um aspecto negativo: a solidão, o sentimento de não pertencimento a lugar algum. 
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de volta ao seu Estado de origem ou para outro, posto que atualmente os sujeitos traçam rumos 

cada vez mais itinerantes e menos fixos. 

A aparição de não-lugares e o enfraquecimento dos lugares antropológicos (não por 

que deixaram de existir, mas porque cada vez menos assumem tal status perante os indivíduos), 

como mencionado, é fruto da sobremodernidade, do novo modelo de Estado e sociedade o qual 

estamos experimentamos. Não se fala mais em limites territoriais como forma de podar o 

aparecimento de relações. Em atinência ao crescimento populacional o qual não foi seguido 

pelo aumento dos espaços geográficos já dispostos, busca-se outras saídas para que estes 

indivíduos sejam absorvidos.  Portanto, “queiramos ou não, na época das autopistas da 

comunicação e da globalização econômica, vemo-nos obrigados a ser cidadãos do mundo” 

(GARCIA, 2006, p. 477) e não há como ignorar as consequências – inclusive jurídicas - disto. 

A sobremodernidade, encarada enquanto consequência da globalização em seu viés 

majoritariamente econômico5, pode ser sentida de forma mais clara nas cidades que se 

comportam como centros, mas não apenas centro de seu próprio Estado ou base territorial, mas 

verdadeiros centros do mundo.  

	

3. As consequências da sobremodernidade e o homem enquanto cidadão do mundo 

Os centros do mundo assim podem ser percebidos como tais por gerarem identificação 

com indivíduos que na maioria das vezes não os conhecem, nunca visitaram seu espaço 

geográfico, ou a conhecem e a visitam, mas não as tem como lugar antropológico, posto que os 

laços que os unem a esta são outros que não a memória e a identidade de modo profundo.  

São exemplos destas cidades Nova York, Tóquio, Londres, Paris, São Paulo, pois 

apesar de pertencerem a espaços geográficos determinados inseridos em Estados específicos 

recebem indivíduos de todos os lugares do mundo, de modo corriqueiro e mecânico, que a elas 

não estão ligados por questões de solo ou históricas, mas por questões econômicas, de 

identidade provisória. Assim, são repletos os saguões de hotéis, as salas de espera de aeroportos 

e rodoviárias, e alguns indivíduos que ali visitam com frequência ainda assim não são 

																																																								
	
5 A sobremodernidade não se esgota como consequência da globalização econômica, tendo em vista que o 
pluralismo é inerente ao seu aparecimento. A globalização social e a multiculturalidade surgem em decorrência do 
fomento a criação dos não-lugares a serem ocupados por sujeitos não individualizados, vindos de todo lugar do 
mundo e com destino definitivo a lugar nenhum. Portanto, se a sobremodernidade surge em decorrência da 
globalização econômica, o processo de multiculturalização dos Estados advém de forma direta daquele instituto e 
da sua superficialidade. 
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pertencentes a si como defensores de um lugar antropológico, mas sim integrantes de um não-

lugar recorrente.6 

A característica de identidade provisória ligada a inexistência de memória histórica é 

tão forte quando analisadas tais cidades que mesmo indivíduos que a elas nunca visitaram as 

conhecem7, conhecem suas ruas, algumas de suas particularidades e a estas se sentem 

familiarizados, diferentemente do que ocorre com cidades menores, que recebem número 

menos significativo de sujeitos e, portanto, não geram este sentimento de identidade fugaz com 

sujeitos que não a conhecem, que nunca visitaram seu espaço geográfico. 

Apesar do caráter plural da sobremodernidade propiciar o crescimento econômico, 

quebra de barreiras territoriais e assim fomentar o surgimento de relações antes impensadas 

entre Estados distintos e entre indivíduos e Estados que não se ligam a este de forma direta, há 

de se ressaltar seu caráter negativo. 

Bonavides (op. cit.) aponta o aumento do desemprego estrutural como uma das 

principais dissonâncias entre o crescimento populacional e a consequente necessidade de 

rompimento de barreiras físicas entre os Estados, não havendo como absorver de forma positiva 

a todos os indivíduos, mesmo que estes não fiquem mais restritos aos limites geográficos no 

qual se inserem. Todavia, há de se lembrar que esta transitoriedade não é simples, feita de 

qualquer modo e sem requisitos. Apesar de possível, ela não é instantânea, necessita de 

requisitos aos quais nem todos os sujeitos atendem. 

Outro ponto a ser destacado é o enfraquecimento da soberania estatal8, agora vista sob 

nova perspectiva, pois somente com a sua flexibilização é que se faz possível a comunicação, 

do modo mais isonômico possível, entre Estados distintos. Acerca deste aspecto, destaca Garcia 

(op. cit., p. 481) que 

																																																								
	
6 O que caracteriza um não-lugar não é a quantidade de visitas que um indivíduo o faz, mas sim o caráter da relação 
que trava com este local. Assim, mesmo que um sujeito faça recorrentes viagens a um determinado lugar este não 
necessariamente passará a ser um lugar antropológico, a partir do qual serão construídas memórias históricas e 
afetivas, podendo ser apenas um não-lugar recorrente, espaço de relações superficiais e identificação não 
individualizada. 
 
7 Neste sentido, vide nota de rodapé nº 1. 
 
8 No século XXI, a soberania se separa da pessoa do monarca, perdendo as características de poder absoluto, 
desmedido. A soberania, portanto, se despersonaliza e se constitucionaliza, sendo um conceito muito mais 
abrangente, o qual não coloca mais o governante e o Estado em si como centro de tudo, mas sim em uma relação 
dinâmica com outros Estados e com indivíduos, subordinados a si ou não. Neste sentido, cf: OCAMPO, Raúl 
Granillo. Direito Internacional Público da Integração. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  
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[...]a ninguém se oculta que a conversão dos homens em cidadãos do mundo, sem o 
estabelecimento de marcos políticos através dos quais efetivamente pudessem 
exercitar e fazer valer essa cidadania, serviria apenas para proclamar, grosseira e 
falsamente, a aparição de uma sociedade civil universal sem Estado, como substitutivo 
e compensação histórica ao alarmante fenômeno de um Estado que está ficando sem 
sociedade civil. 

Diante da problemática exposta, cabe a indagação: como conciliar este momento de 

desenvolvimento e abertura das fronteiras territoriais com a manutenção do Estado e de sua 

respectiva sociedade civil enquanto ente de unidade e identidade quanto aos indivíduos que a 

ele pertencem? Seria o fim do Estado ou deve-se retroceder nesta abertura à pluralidade das 

relações afim de restabelecê-lo com seus institutos clássicos? 

	

4.  O Estado Democrático de Direito e a multiplicidade das relações travadas nos não-

lugares: pluralidade enquanto solução 

A globalização e a consequente sobremodernidade mais do que uma opção é 

implicação da própria complexidade das relações travadas em uma sociedade plural. Ignorar 

este fenômeno não implicaria no seu fim, mas apenas no não reconhecimento das diversidades 

e, portanto, muito mais do que um avanço desencadearia um verdadeiro retrocesso, pois das 

relações artificiais travadas nos não-lugares decorrem implicações não apenas fáticas, mas que 

respingam no universo jurídico e, como tais, necessitam de regulamentação e previsão. 

Ademais, não há como restringir os indivíduos a seus Estados respectivos, bem como 

obrigar tais Estados a, por si só, suprir as necessidades de sua sociedade civil, pois isto faria 

com que o mesmo implodisse, além do que tal postura não condiz com o processo de 

globalização e a estruturação dos Estados em blocos de integração, além dos mais diversos tipos 

de relações entre Estados, entre Estados e blocos, etc9. 

																																																								
	
9 A restrição do indivíduo ao seu Estado implicaria em violação ao direito ao desenvolvimento e ao direito da 
integração, direitos estes tanto dos indivíduos quanto dos Estado, advindos com o processo de globalização e de 
interação da comunidade internacional na busca de objetivos comuns, extraterritoriais. Flávia Piovesan (2015, 
p.221) conceitua o direito ao desenvolvimento como sendo o direito a um ambiente nacional e internacionalmente 
propício para o exercício dos direitos humanos básicos bem como das liberdades fundamentais, havendo o fomento 
da atuação dos atores privados e promoção das pluralidades e peculiaridades dos mais diversos grupos. Portanto, 
deslocar-se dentre os mais diversos não-lugares, de acordo com a necessidade e vontade do indivíduo integra o 
exercício de seu direito ao desenvolvimento, bem como, conforme ressaltado em momento anterior, decorre do 
direito de integração e do processo de globalização, não podendo a eficácia de tal direito limitar-se a um espaço 
geográfico. Obviamente, deve-se cuidar e regulamentar o exercício de direitos e o desenvolvimento de relações 
como um todo ocorridas tanto na base territorial originária quanto em territórios estrangeiros devido a sua 
existência não apenas no mundo fático, mas também no universo jurídico. O direito ao desenvolvimento não é 
pleno, assim como nenhum direito o é, mas é imprescindível para os exercícios dos demais, e deve ser tutelado e 
promovido levando-se em consideração não apenas o âmbito interno dos Estados e as relações travadas ali com 
seus subordinados diretos.  
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Portanto, mais do que negar o momento histórico, social e econômico deve-se 

problematizá-lo e encontrar o equilíbrio entre o desenvolvimento do mercado e a manutenção 

do indivíduo ainda enquanto centro de proteção. Aliás, deve-se pensar, no atual momento, não 

em restringir o bloco de proteção, mas em aumentá-lo, e assim se passa a reconhecer e proteger 

direitos não só dos seres humanos, mas dos seres vivos como um todo, posto que integramos 

um Estado Democrático de Direito e, como tal, este é essencialmente plural, bem como sua 

ordem jurídica10.  

Não se deve condenar a pluralidade das relações que podem ser travadas dentro e fora 

do Estado, mas resguardá-las, pois, consoante Neves (2012), um Estado Democrático de Direito 

não busca homogeneizar a sociedade, tampouco evitar as pluralidades, visto que são elementos 

intrínsecos de sua formação, cabendo a ele apenas propiciar o consenso dos procedimentos para 

que os dissensos de conteúdos possam conviver harmoniosamente em seu núcleo. Em suma, 

deve-se reconhecer, prezar e garantir que a pluralidade ocorra, e, portanto, que sejam travadas 

as relações em uma sociedade internacional, tomando-se precauções procedimentais para tanto. 

Desse modo, entende-se que só se estabelece, de fato, um Estado Democrático de 

Direito ao ser reconhecida a força e a importância de participar-se de uma sociedade livre e 

plural11, onde se possa comportar tudo que isto implica. De acordo com Hesse (2009, p. 52), 

Os direitos fundamentais devem criar e manter as condições elementares para 
assegurar uma vida em liberdade e a dignidade humana. Isso só se consegue quando 
a liberdade da vida em sociedade resulta garantida em igual medida que a liberdade 
individual. Ambas se encontram inseparavelmente relacionadas. A liberdade do 
indivíduo só se pode dar numa comunidade livre, e vice-versa; essa liberdade 
pressupõe seres humanos e cidadãos com capacidade e vontade para decidir por si 
mesmos, sobre seus próprios assuntos e para colaborar responsavelmente na vida da 
sociedade publicamente constituída como comunidade. 

Não se requer, desse modo, a homogeneização social, tampouco a extinção das 

relações plurais propiciadas pela sobremodernidade, visto que estas relações não implicam 

necessariamente da extinção do Estado, mas de uma releitura deste: o Estado moderno não pode 

ser pensado sob os moldes do Estado clássico, mas sim com foco nos elementos 

caracterizadores da sociedade contemporânea.  

																																																								
	
10 Neste sentido, discute-se a existência de um biocentrismo em vez do antropocentrismo vigente, ou ainda, de um 
antropocentrismo alargado, passando a ocupar o centro de tutela dos Estados o meio ambiente lato sensu. 
 
11 A pluralidade não se esgota em seu aspecto social, sendo experimentada, em alguns Estados, em seus aspectos 
jurídico e cultural a partir da coexistência dos mais diversos grupos reconhecidos constitucionalmente como parte 
de Estados multiculturais. 
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O Estado não deve se fechar em si mesmo, nem tampouco supervalorizar sua soberania 

em detrimento de aspectos mais caros, a exemplo da dignidade da pessoa humana, a ser 

resguardada em qualquer aspecto12. Mais do que se negar a participar e fomentar as relações 

travadas com outros Estados, deve o Estado criar mecanismos para que esta ocorra sem que isto 

provoque seu enfraquecimento, o enfraquecimento da sua sociedade civil, posto que a aparição 

dos não-lugares não é antagônica à existência dos lugares, mas complementar a esta. Não se 

fala em superação, mas em complementação, simultaneidade de espaços e, consequentemente, 

simultaneidade também de ordenamentos jurídicos. Desse modo, “na realidade concreta do 

mundo de hoje, os lugares e os espaços, os lugares e os não-lugares, emaranham-se, 

interpenetram-se” (AUGÉ, op. cit., p.90), isto porque o lugar antropológico de algumas 

sociedades passa a ser não-lugar para outras: não são classificações excludentes, mas apenas 

que retratam a visão de um mesmo espaço por sujeitos distintos. 

Neste diapasão, pontua Bonifácio (2008, p.296): 

A globalização econômica e política deve acompanhar a internacionalização de defesa 
dos direitos humanos, o que implica a convivência de duas instâncias: a regional, 
oportunizando o reparo de decisões contrárias à Constituição e aos tratados de direitos 
humanos; e a interna, expressão máxima da justiça constitucional, força de 
legitimação dos valores e direitos fundamentais.  

	
Portanto, percebe-se que não a sobremodernidade e o fortalecimento do Estado não 

são institutos excludentes, mas que devem ser pensados em coordenação. O Estado, por si só, 

não mais consegue abranger e satisfazer, plenamente, sua sociedade civil e, portanto, ao travar 

relações com outros Estados e permitir que seus indivíduos também travem, deve propiciar os 

mecanismos para tanto, buscando no cenário exterior complementariedade, salientando-se que 

a fomentação dos não-lugares e da transitoriedade em detrimento do pertencimento a um espaço 

territorial específico jamais substituíram o Estado em si e seus laços no que tange a formação e 

manutenção de um ordenamento jurídico específico.  

Não há que se temer a destruição do Estado enquanto instituição, mas há que se 

problematizar e compreender a diferente forma de Estado atual, buscando assim também 

soluções contemporâneas para as suas querelas, visto que os moldes do Estado clássico não 

																																																								
	
12 A dignidade humana que se tutela é aquela em seu conceito alargado, que comporta o indivíduo em sua plenitude, 
resguardando-o nas mais diversas relações que trava e nos mais diversos ambientes que ocupa. A dignidade da 
pessoa humana considera o todo, a preservação do ambiente comum para o bem-estar geral e não só de um 
determinado grupo ou sujeito. O indivíduo é centro de proteção ao mesmo tempo que assume responsabilidade 
pela preservação e promoção efetiva de seus direitos, assumindo postura dinâmica, participativa, característica do 
Estado Democrático de Direito. 
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mais são capazes de atender às novas questões. Não se excluem ou se superam os ordenamentos, 

mas estes devem ser vistos em coordenação de modo a proteger as novas relações travadas, 

focando sempre na proteção máxima ao indivíduo e não mais na soberania estatal em última 

instância, consoante acontecia outrora. 

	

Conclusão 

Diante do exposto, não se pode fechar os olhos para as consequências do fenômeno da 

globalização, a exemplo da sobremodernidade e dos não-lugares que com ela advieram. 

Ademais, não se pode ignorar o pluralismo social e suprimi-lo seria negar uma característica 

intrínseca do Estado Democrático de Direito, o qual é essencialmente heterogêneo. Portanto, 

deve-se aprender a conviver com a abertura dos lugares antropológicos e a sua categorização, 

em relação a determinados sujeitos, como não-lugares. 

Apesar das relações travadas nos não-lugares serem de caráter transitório, seus efeitos 

jurídicos são inegáveis e, portanto, devem ser previstos e regulamentados, sob o risco de se 

estar diante de um limbo jurídico, terra de ninguém. 

É imprescindível que o Estado se fortaleça em um patamar universal, havendo 

complementariedade entre as relações travadas dentro de seu espaço geográfico e as travadas 

com outros Estados, em outros Estados; de modo que todas estas precisam ser reguladas para 

que o indivíduo, em última instância, não esteja desprotegido e em posição desfavorável.  

A partir do pensamento da complementariedade que é exigida como solução para o 

entendimento deste processo simultâneo de existência entre lugares e não-lugares, estes 

existentes muitas vezes dentro do próprio Estado, pensa-se em complementariedade também de 

ordenamentos jurídicos, de modo que o Estado fortaleça sua base e possa resguardar-se e 

resguardar seus interesses quando travar relações com outros Estados, bem como forneça 

proteção para sua sociedade civil nas relações transitórias que esta trava corriqueiramente ao 

assumir, de modo provisório, identidades diversas por motivos estranhos à memória e 

historicidade dos locais ao qual ocupará. 

Em suma, não se pode pensar nos elementos constitutivos do Estado como fatores 

engessados, impassíveis de variações. O aumento do elemento população não exclui, 

necessariamente, que se fortaleça o elemento povo, através do exercício da cidadania, para que 

este se torne nação. Tampouco a ocupação do espaço geográfico por sujeitos estranhos ao 

Estado o descaracteriza, não o anulando de pronto.  

A flexibilização da preponderância da soberania nas relações entre Estados e entre 

Estado-indivíduo não implica que o Estado perca seu poder. Tais peculiaridades, entretanto, 
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implicam que devem ser pensadas em nossas regulamentações, em novos laços jurídicos, que 

venham a contemplar este espaço ainda obscuro que é o não-lugar na sociedade contemporânea, 

pois, apesar da identidade provisória dos indivíduos que ali estão, tal instituto é cada vez mais 

forte e sua ocupação mais recorrente, não se olvidando que ao se admitir que o não-lugar de um 

sujeito é o lugar antropológico de outro e, portanto, o espaço é o mesmo, apenas se modificam 

as relações ocorridas neste.  

Assim sendo, toda a problemática pode ser resumida nas múltiplas relações que podem 

ser travadas pelos indivíduos e como estas modificam, para ele, o espaço no qual estão se 

desenrolando. Muito mais do que padronizá-las ou ignorá-las, estas devem ser regulamentadas, 

estudadas, de modo que o indivíduo, enquanto sujeito livre do Estado Democrático de Direito, 

possa ser cidadão do mundo, exercendo o seu direito ao livre desenvolvimento, sem que para 

tanto esteja desprotegido pelo seu Estado. O sujeito deve ser livre para fazer parte dos não-

lugares presentes dentro e fora do seu Estado sem que para isso provoque o enfraquecimento 

deste, pois o Estado enquanto instituição e o indivíduo enquanto sujeito plural não são institutos 

que se excluem, mas que se complementam, se presumem, já que a pluralidade é característica 

intrínseca do Estado  em sua fase atual, desencadeada pela globalização e a formação da 

comunidade internacional como forma de resistência às consequências das Grandes Guerras e 

o isolamento provocado pelo nacionalismo exacerbado. 
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