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Apresentação

Este livro condensa os artigos aprovados, apresentados e debatidos no 
Iº ENCONTRO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO 
NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO – 
CONPEDI, realizado entre os dias 08, 09 e 10 de outubro de 2014, em parceria 
com a Faculdade de Direito da Universidade de Barcelona – Espanha. O evento teve 
como tema os “Actores del Desarrollo económico, político y social frente al Derecho 
del siglo XXI”. Para o evento foram submetidos e avaliados mais de quinhentos 
artigos de pesquisadores do Brasil e da Europa. Após as avaliações foram aprovados 
em torno de trezentos artigos para apresentação e publicação.

O principal objetivo do evento foi o de dar início ao processo de 
internacionalização e fundamentalmente, o de construir espaços para a inserção 
internacional e divulgação de pesquisas realizadas pelos Pesquisadores dos 
Programas de Pós-Graduação em Direito do Brasil, associados ao CONPEDI. A 
realização deste primeiro evento procurou estimular o debate e o diálogo sobre 
questões atuais do Direito envolvendo a realidade brasileira e espanhola.

Os artigos apresentados analisaram o papel dos “Actores del Desarrollo 
económico, político y social frente al Derecho del siglo XXI” praticamente em todas 
as áreas do Direito. Considerando a amplitude do tema, as diversas abordagens 
e buscando uma aproximação entre as áreas de conhecimento optou-se pela 
organização de seis grupos de trabalhos (GTs), que foram constituídos da seguinte 
forma: a) Derecho Constitucional, Derechos Humanos e Derecho Internacional;  
b) Derecho Mercantil, Derecho Civil, Derecho do Consumidor e Nuevas Tecnologías; 
c) Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; d) Derecho Administrativo, Derecho 
Tributario e Derecho Ambiental; e) Teoría del Derecho, Filosofía del Derecho e 
História del Derecho; f) Derecho Penal, Criminología e Seguridad Pública.

Além da promoção do intercambio entre as Instituições e profissionais da área 
do Direito do Brasil e Europa, a possiblidade de ampliar e difundir a produção 
cientifica no âmbito internacional e a melhoria dos indicadores dos Programas 
de Pós-graduação brasileiros, com a realização do primeiro evento internacional 
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a atual Diretoria do CONPEDI também cumpre com um de seus compromissos 
assumidos quando eleitos. A transcendência da realização deste primeiro evento 
internacional para os pesquisadores brasileiros da área do Direito se reflete no 
resultado final obtido. A publicação de 15 livros, através da Ediciones Laborum 
da Espanha em parceria com o CONPEDI, com todos os artigos apresentados 
e debatidos nos GTs representa uma expressiva conquista que trará importantes 
resultados para os programas de Pós-graduação brasileiros e, fundamentalmente, 
para a área do Direito.

Barcelona/Florianópolis, março de 2015.

Os Organizadores 
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estado, mercado y vivienda: 
las contradicciones en torno 

al derecho a la ciudad

Wellington Migliari1

Resumen

Los movimientos sociales han propuesto un desafío a los sistemas normativos. 
Ponen de relleve cuestionamentos fundamentales sobre el papel de las administra- 
ciones públicas y su incapacidad discrecional en la toma de decisiones. Dudan cada 
vez más de la competencia de los partidos políticos y desconfían de instituciones 
governametales. En las últimas décadas, estas organizaciones de la sociedad civil 
han demonstrado que son politicamente organizadas y tienen consciencia de 
que sus demandas son legítimas. Son comunidades que dan positivos ejemplos 
de empoderamiento legal, civismo y eficiencia económica dentro de parámetros 
constitucionales. Basados en la relación entre administración pública y movimientos 
sociales, proponemos una discusión sociológica sobre el derecho a la vivienda 
observando las demandas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Movimento 
dos Trabalhadores Sem-Teto. 

Palabras clave

Movimientos Sociales; Administración Pública; Poder Discrecional; Derecho 
a la Vivienda; Derecho de Propiedad

Abstract

Social movements have proposed a challenge to the legal systems. They posit 
fundamental questions on the role of government and its inability in discretionary 
decision making. They doubt more and more about the competence of the 
political parties and distrust governmental institutions. Lately, these civil society 
organizations have shown that they are politically organized and aware that their 
demands are legitimate. They are communities that provide positive examples of 

1 Doctorando en Derecho y Ciencia Política. Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona, 
España.



10 volume 04

i encontro de internacionalização do conpedi

legal empowerment, citizenship and economic efficiency within constitutional 
parameters. Based on the relationship between the public administration and the 
social movements, the present article suggests a sociological discussion involving 
the right to housing observing the demands of Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca and Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto.

Key words

Social Movements; Public Administration; Discretional Power; Right to 
Housing; Right to Property.

1. introducción

Los movimientos sociales han impuesto un desafío a los sistemas normativos 
y a la partecipación política ciudadana en la democracias latino-americanas 
(BLANCO, 2010). Son, sobre todo, organizaciones que demandan de los poderes 
públicos hechos que puedan justificar sus competencias hacia al interés general. En 
España y Brasil, los movimentos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) 
y el Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) han cambiado perspectivas 
jurídico-políticas en materia de vivienda y cobrado más de sus gobiernos acciones 
menos comprometidas con el capital-empresa. En general, son estos grupos de la 
sociedad civil, estructurados por un deseo de mayor cumplimiento de sus derechos 
sociales y humanos, que cuestionan el poder de administraciones públicas cada vez 
más privatistas o negligentes cuanto a su papel de gestión. Es fundamental para el 
presente trabajo presentar la vivienda asequible y digna, su conflicto con el sistema 
especulativo de propiedad y su capacidad de ampliar las diversas demandas por 
derechos sociales como una grand reflexión de valores de interés general. Por eso, 
la importancia del debate urbanístico (MARICATO, 2002), la función social de la 
propiedad (FERNANDES, 2009)  y el derecho a la ciudad (LEFEBVRE, 2009) que 
proponemos como prácticas innovadoras en el derecho administrativo y aportaciones 
distinctas a los gestores públicos en materia de vivienda digna y asequible.

2. viviendas, observación empírica y administracio-
nes públicas-empresas negligentes

Las acciones específicas y puntuales en los movimientos sociales deben ser 
entendidas con algunos datos, números y deducciones. Son también reflejo de 



i encontro de internacionalização do conpedi

volume 04  11

un amadurecimiento de la práctica democrática de participación ciudadana en 
la vida cotidiana de las administraciones públicas. En Brasil, por ejemplo, cerca 
de 11 milliones de personas viven en favelas. La cifra es también inmensa en 
latinoamérica si observamos la cantidad de gente que ha elegido ocupar regiones o 
propiedades en zonas degradadas por negligencia del Estado. También se dio una 
acción de limpieza y gentrificación urbana ejecutada por la administración pública 
de forma arbitrária (DAVIS, 2006, pp. 71-95). En 1991, el IBGE – Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – publicó un relatorio en lo cual se mostraba que 
en el país existían 3.183 favelas o, más precisamente, conforme la terminología 
adoptada, “agrupamientos subnormales”. La densidad media por unidad era de 
4,36 personas. En total, 4.450.594 milliones de individuos en situación precaria 
vivían en chabolas sin tuberías, infraestructura básica, distantes del trabajo, sin 
un mínimo de seguridad y tantos otros problemas proprios de seres marcados por 
la anomia. La región sureste, la más rica de Brasil, concentraba mayor parte del 
problema. El censo de 2010, veinte años después, demonstró que la democracia 
formal del país ahondaba el drama. El número de regiones con favelas llegó a 
6.329, siendo la región sureste entre las más críticas. Son 11.425.644 milliones 
de ciudadanos en condición de vivienda indigna. ¿En estos casos, podrían las 
administraciones públicas actuar con eficiente discrecionalidad? ¿Podrían los 
jueces se sumaren a la causa ciudadana y exigir de los gobiernos gestiones hacia el 
interés general? Las estadísticas configuran una situación asustadora. En España, 
hay 3,4 milliones de viviendas vacías y un 10% si comparamos con el período 
de 2001. El último Informe Sespas afirma que las estadísticas de enfermedades 
conectadas a las malas condiciones de vivienda en 2012 son parecidos a los datos 
de la década de 1960 en el pais (IGLESIAS et al., 2012). 

3. entre la norma y la discrecionalidad: vivienda y 
propiedad

Completada la observación empírica sobre las favelas, las enfermedades y 
segregación geográfica, los movimientos sociales proponen algunos desafíos 
normativos. El primer tiene que ver con la vivienda. Un derecho social, pero, 
formalmente, no considerado exigible en los sistemas jurídicos de Brasil y España. 
Después, el exceso de legislación en estos países crea una especie de compensación 



12 volume 04

i encontro de internacionalização do conpedi

de la desidia de las administraciones públicas y gobiernos en ejecutar acciones 
hacia los derecho sociales. La discrecionalidad es un instrumento poco utilizado 
hacia el interés general mismo cuando el conjunto de datos y el empirismo de 
las ciudades son evidentemente negativos. Los resultados de estas dos esferas 
generadoras de anomía, derecho social considerado inexigible y la negligencia 
discrecional, naturalizan la creación de ciudadanos de primer y según orden. 
Pasemos a algunos detalles constitucionales de las dos realidades en debate.

3.1. derecho sociales y fundamentales: vivienda y pro-
piedad 

Entre 1978 y 1988, las sociedades española y brasileña pasaron por procesos 
de redemocratización. En los artículos 33.2 y 33.3 de la Constitución Española 
y 182, §2, de la Carta Magna brasileña, la función social de la propiedad se 
encuentra mencionada. La cuestión sobre el futuro social de los dos países pareció 
planteada en lineas generales por una norma constitucional. ¿Su contenido 
histórico, ya que la función social de la propiedad no es novedad en los dos 
referidos regímenes democráticos, cambiaría o no? (BRAVO-FERRER, 2007, 
pp. 19-36). Es muy evidente que la función social de la propiedad se inserte, 
hoy, en un contexto en el que la concentración relativa de renta sigue siendo la 
principal lógica de desarrollo para América Latina y Península Ibérica. La idea de 
crecimiento económico en la región no se convierte en distribución de riqueza 
exponencial y más igualdad socioeconómica, sino el contrario. La mejora de 
los números no significa lo mismo en la satisfación del interés común y de los 
índices que miden el desarrollo humano. El desigual y el combinado en materia 
social y económica forman parte de la epistemología para entender la periferia del 
capital desde su origen (OLIVEIRA, 2007, pp. 257-287). Como una indagación 
permananente del derecho, el futuro desvendado del que habla Niklas Luhmann 
ya está dado (LUHMANN, 1985, p. 169-170). El devenir histórico que tanto 
nos preguntábamos en los años de redemocratización está delante de nosotros. La 
propiedad aún se pone jerárquicamente en un orden de importancia mayor que 
la vivienda. 

La paradoja es que más y más gente se queda sin hogar y sin garantía de un 
lugar para vivir, o sea, un derecho humano inalienable. Aunque existan teóricos 



i encontro de internacionalização do conpedi

volume 04  13

optmistas cuanto a la función social de la propiedad al lado de los principios 
filosóficos del derecho a la ciudad, hay otros que demuestran con notas empíricas 
y normas su afinidad con la permanencia de una sociedad tradicional y desigual. 
Segundo Fernandes (2007), la función social de la propiedad, puesta en práctica 
en el Estatuto de la Ciudad de 2001, Ley Federal 10.257, significa el desarrollo 
seminal del derecho a la ciudad. El documento para el planeamiento urbano en 
Brasil incluía en sus artículos 15 a 20 la materia de vivienda, pero, el presidente 
Fernando Henrique Cardoso los vetó. En épocas neoliberales, la justificativa para 
la no aprobación de los cinco puntos del estatuto sería un posibe descontrol y 
ataque al sistema de propiedad, ya que motivaría a las personas a buscaren vivien-
das de cualquier manera. Abigail Friendly (2013) destaca el caso de Niterói, Rio 
de Janeiro, cuya leys y planeamientos urbanos, derivados del Estatuto da Cidade 
de 2001, evidencia más gentrificación y segregación sócio-geográfica. David 
Harvey (2008), un geógrafo marxista comprendió la afirmación de la función 
social de la propiedad como una manera de distribución de riqueza y, así, mayor 
conexión con el derecho a la ciudad de Henri Lefebvre. Parece haber aquí un 
malentendido entre números y ideología. Hay más favelas en Brasil, más gente sin 
casa en toda España y no parece que la función social de la propiedad cambiará 
este escenario (CUNHA, 2011, p. 1173). 

3.2. parálisis, exceso de legislación y viviendas indig-
nas

La parálisis de la administración pública genera costes para toda una sociedad. 
Si una propiedad mal gestionada no es sancionada, toda una comunidad pagará. 
La tributación y los encargos fiscales para mantener un bien que no contribuye 
para un conjunto social siempre incidiran sobre los más pobres. El presupuestro 
tendrá que venir de otras instancias y, en general, sae de las areas sociales. Así, los 
más vulnerables sin techo, por ejemplo, pagan por intermedio de sus impuestos 
indirectos el débito del ciudadano irresponsable. Esa práxis social negativa genera 
ciudadanos de primera y segunda categoria. Además, perpetúa la condición de 
anomía en la geografía de las ciudades. Por lo tanto, los individuos pasan a se 
conformar en una realidade normativa dialéctica. La afirmación del derecho de 
propiedad es síntoma de la sustracción de los derechos sociales de otros. El Estado 
pasa a legitimar de forma selectiva normas cuyo conjunto de valores no permite 
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decisiones para la formación de individuos circularmente responsables. Hay, en 
esta condición de limite social, la instauración de un principio competitivo que se 
reproduce ad infinitum. Muchas acciones de desahucio son ejemplos de la lucha 
trágica de esta versión moderna de bellum omnium contra omnes. 

Marcelo Neves (2006) propone una discusión sobre el “exceso de legalismo” 
que filiamos a la inercia de las administraciones públicas en materia de vivienda. 
Por existir una cultura excesiva de creación de normas, función del legislativo, 
los gobiernos negligencian sus responsabilidades hacia el bien común por se 
intitularen fuera del ámbito legal. Los partidos políticos, antes coherentes en sus 
programas de campaña entre los candidatos al legislativo y a las adminstraciones 
públicas, ahora se fragmentan en grupos políticos y apolíticos. Bajo una 
argumentación de eficiencia y responsabilidad empresariales, los gobiernos 
adoptan medidas supuestamente imparciales y reproducen un fuerte discurso 
ideológico de Estado-empresa. De esta manera, el exceso de legislación crea 
una especie de compensación de la desidia de las administraciones públicas y 
gobiernos en ejecutar acciones hacia los derecho sociales. En materia de vivienda 
y la condición de indignidad en que estas personas viven, la discrecionalidad 
no ha sido ejercitada en programas colectivos de vivienda con interés general. 
El conjunto de datos sobre las ciudades brasileñas y españolas denuncian cada 
vez más la segregación geográfica, las viviendas indignas y inasequibles. Por 
tanto, la cultura de legislación excesiva y la negligencia administrativa cuanto a 
programas colectivos de habitación son el modo complementario de desarrollo 
desigual y combinado. Tal situación de anomía, o sea, derechos sociales más y más 
inexigibles y inexistencia discrecionalidad en materia de vivienda, es la condición 
necesaria para el Estado-empresarial dicho apolítico.

4. objetivo y metodología

El objetivo del presente trabajo es proponer mayor cooperación entre sociedad 
civil y administraciones públicas. Esa relación puede ser imaginada con la ayuda 
de los movimientos sociales y el poder discrecional hacia el interés general. El 
derecho a la ciudad (LEFEBVRE, 2009) es la metodología utilizada para el debate 
tanto sobre los hechos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca como por el 
Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto frente a la crisis habitacional en España y 
Brasil.
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5. conclusiones

En Brasil, el Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto ha cuestionado la inversión 
del presupuesto público en construcción de estadios para el Mundial 2014 
mientras el déficit habitacional en el pais es de 5,4 milliones de viviendas. Como 
ejemplo de irresponsabilidad de privados, los dez mayores deudores de Imposto 
Predial e Territorial Urbano en São Paulo, la ciudad más grande de Brasil, son 
clubs, centros comerciales, hospitales y faculdades. La deuda de estos propietarios 
para la administración pública llegó a 650 milliones de reales o aproximadamente 
300 milliones de dólares en 2013. La ciudad de Araraquara tiene que recibir 20 
milliones en impuestos de apenas 30 famílias. Esa cantidad representa un 30% de 
todo el presupuesto en el género destinado a esa administración pública local. Hay 
más de cinco mil municipalidades en todo el país. La ocupación de areas por el 
Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto es siempre indicio de propiedad privada 
irregular y onerosa a los balances de las administraciones públicas. En estos dos 
casos sobre Brasil y España, el poder discrecional no sería arbitrario si ejecutase 
las multas y las propiedades para generar recursos hacia los colectivos afectados. 
Bajo a principios de igualdad, proporcionalidad y interdición a la arbitrariedad, las 
decisiones de los gobiernos en punir ciudadanos y bancos irresponsables ofrecerían 
condiciones materiales para mayor justicia social. Además, generarían una relación 
de interdependencia entre los derechos sociales y de fundamentales, ya que los 
desequilibrios del sistema de propiedad privada serían constantemente observados. 

La identificación de ciudadanos con partidos políticos muere cada día. En 
un trabajo de campo en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ciudad de 
Terrassa, 2014, arredores de Barcelona, proponemos una pregunta sobre que 
orientación política el encuestado tenía. De un universo de 67 entrevistados, 34 
o 50,7% de ellos se asumen como electores de centro o apontan que no tienen 
ninguna preferencia entre los nueve cuadrados enseñados – izquierda, centro 
y derecha con tres cuadrados entre centro y izquierda y otros tres entre centro 
y derecha. De forma más exacta, entre 34 electores, 16 ponen que no poseen 
ninguna orientación política y 18 se ven en el centro. En los 49,3% de los otros 
entrevistados, 20 se dicen de izquierda y 13 de centro-izquierda. Sumando los 
partecipantes que presentan conexión de identidad con el centro, o sea,  18 más 
13, hay 31 personas o 46% de electores en un movimento social cuyas razones 
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históricas siempre han demandado mayores derechos a la clase operaria que se 
ven ajenos a una identidad política. En las últimas décadas, estas organizaciones 
de la sociedad civil han demonstrado que son politicamente organizadas y 
tienen consciencia de que sus demandas son legítimas. Sobre todo, dan positivos 
ejemplos de empoderamiento legal, civismo y eficiencia económica dentro de 
parámetros constitucionales. Sin embargo, son comunidades que se subdividen 
cuanto as las motivaciones partidarias y identidades políticas. Están basadas en 
resultados numéricos y perciben los discursos de forma utilitaria sin dejar de ser 
críticas sobre las estructuras vigentes de la democracia formal. El Partido Popular 
y el Partido Socialista de España perderon credibilidad y ya no pueden contar 
más con la dinámica de alternancia de gobierno – situación y oposición. En las 
últimas europeas, 25 de mayo de 2014, la sociedad civil junto a los movimientos 
sociales deron un aviso que no estaba claro en 2009. Los dos partidos, PP y 
PSOE, tenían 24 y 23 escañes respectivamente hace cinco años; ahora, 16 y 
14. Contra las propuestas de los partidos hegemónicos, aparecieron más 3 
organizaciones políticas. Al final, entre 2009 y 2014, 7 partidos se suman para la 
disputa política con el PP y el PSOE. Primavera y Podemos son nuevos actores 
cuyas causas específicas tienen una tendencia a ganar más espacio en el debate 
político si comparadas a los programas generales de los dos más tradicionales 
partidos. Hay una crisis de representatividad y las administraciones públicas, 
aún dentro de la legalidad administrativa, no parecen ser capaces de mantener 
un sistema mayoritariamente bipartidario. Hicimos la misma pregunta cuanto 
a la identificación partidaria en la ciudad de São Paulo en un universo de 96 
entrevistados. Un 26% dijieron que no poseen ninguna posición política. Y otros 
un 25% afirmaron tener una posición exactamente de centro. En otras palabras, 
un 51% de los participantes de la encuesta pueden oscilar entre un extremo y otro. 
La relación que estos individuos parecen tener con las futuras administraciones 
públicas y gobiernos manifiesta un fuerte carácter apolítico. Así, por lo menos en 
materia de vivienda en las dos encuestas aqui presentadas, la preferencia partidaria 
de los 163 entrevistados en los dos paises o se encuentra rechazada o es ignorada. 
Eso abre un camino para la ambiguidad entre el poder discrecional hacia el interés 
general de los gobiernos y la perpetuación de arbitrariedades en sociedades con 
experiencias autoritarias. Es fundamental desnaturalizar la verticalización que 
existe entre administración pública y ciudadanos. Los movimentos sociales 
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pueden promover una relación horizontal responsable y de eficacia cuanto a los 
parámetros constitucionales de derechos sociales. El derecho a la ciudad no es 
la exponencial tarea legislativa y tampoco se reduce a normas. Es una forma de 
pensar la ciudad a partir de las demandas humanas y, sobre todo, manejadas por 
el interés general. No produce desigualdades y no está a servicio de los intereses 
privados. No se apoya en la función social de la propiedad como único medio de 
una revolución urbana. Es dialéctico, pues preve contradicciones y superaciones. 
No será el único instrumento de los movimientos sociales sino su utopía hasta 
que estas organizaciones civiles también evolucionen para otra cosa.
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expandir os horizontes das cortes 
é possível? ativismo judicial 

transnacional, “judicial borrowing”  
e controle de convencionalidade

Gustavo Rabay Guerra1

Luis Carlos dos Santos Lima Sobrinho2

Resumo

Analisa a possibilidade de construção de um diálogo entre cortes, na pers-
pectiva do que se convencionou chamar ativismo judicial transnacional, fenô-
meno decorrente do mais amplo movimento em torno da interculturalidade 
jurídica, ou, como se prefere, da transjuridicidade. Nesse contexto, apresenta 
algumas reflexões em torno da mundialização dos processos cognitivos e de 
aplicação prática da jurisprudência colhida em órgãos judiciais estrangeiros, 
em especial, tribunais constitucionais e cortes internacionais, na modalidade de 
simples empréstimo retórico (“judicial borrowing”). Adota como paradigma de 
análise dessa possibilidade discursiva a questão relativa à (in)constitucionalidade 
da Lei de Anistia brasileira, mantida preservada pelo Supremo Tribunal Federal, 
em dessincronia com o que foi logo em seguida decidido pela Corte Interame- 
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ricana de Direitos Humanos (inconvencionalidade). Em arremate, propõe ques-
tionar a possibilidade do uso de precedentes emprestados e a operacionalização 
de um sistema de controle de convencionalidade no Brasil, de modo a ampliar o 
diálogo judicial transnacional e, consequentemente, o horizonte de interpretação 
sobre controvérsias que não se resolvem apenas ancoradas na cultura jurídica 
doméstica. 

Palavras-chave

Diálogo entre cortes; transjuridicidade; judicial borrowing; tribunais 
internacionais; jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos; 
Caso Guerrilha do Araguaia; Lei de Anistia brasileira; ADPF 153; controle de 
convencionalidade.

Abstract

This study analyzes the possibilities of building a dialogue between courts, in 
view of what has been called transnational judicial activism, into the movement 
about legal interculturalism or how some do prefer, transjuridicity. In this 
context, presents some reflections about the globalization of cognitive processes 
and practical application of jurisprudence harvested in foreign courts, specially 
constitutional and international courts, in the form of a simple rhetorical loan 
(“judicial borrowing”). Adopts the paradigm of analysis for this discursive 
possibility the question of the (un)constitutionality of the Brazilian Amnesty  
Law, kept preserved by the Supreme Court, despite what was then immediately 
decided by the Inter-American Court of Human Rights (unconventionality rule). 
At the end, proposes to question the possibility of using borrowed jurisprudence 
and to operate a conventionality control system, thus broadening the transna-
tional judicial dialogue and, consequently, on the horizon of interpretation 
disputes that are not resolved if only anchored in the domestic legal culture.

Key words

Dialogue between court; Transjuridicity; Judicial borrowing; International 
courts; jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights; The 
Araguaia Guerrilla Case; Brazilian Amnesty Law; ADPF 153; Conventionality 
Control.
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1. introdução

A tradição legal da América Latina experimenta um momento peculiar em 
que a democracia e o constitucionalismo plantados no solo de nações muito 
jovens, assaz violentadas por diversos regimes ditatoriais, geram transformações 
e compromissos dirigidos por novos fundamentos da organização sócio-política, 
em que a valorização dos direitos humanos, a ética republicana e accountabillity 
se mostram inegociáveis.

No novo arranjo institucional, peças foram deslocadas e conceitos revisitados. 
Imprecisões ou exageros terminológicos à parte, na medida em que se nota a 
expansão global do Poder Judiciário e a invasão do direito em relação às demais 
esferas da vida3, concomitante ao surgimento de uma “sociedade de litigantes”4, 
vem se observando a caracterização de uma nova racionalidade para o Judiciário, 
em que a função de julgar assume feições de uma nova “religião”, e ocupa um lugar 
privilegiado na nova cena política. “A demanda da justiça vem do desamparo da 
política”, anuncia Paul Ricoeur no prefácio do excepcional trabalho de Garapon5. 

Para além do direito doméstico, nota-se cada vez mais a possibilidade de pro-
trair a defesa dos direitos humanos em esferas de jurisdição internacional de direitos 
humanos, sempre que os ordenamentos internos se afigurem insuficientemente 
preparados para acolher o nível discursivo baseado em direitos da humanidade 
(human rights-based approach). 

No presente trabalho, serão apresentadas sondagens preliminares acerca da 
possibilidade de um ativismo jurídico transnacional, enquanto instrumento de 
defesa jusfundamental, e, ainda, as condições para a compreensão do fenômeno 
denominado “diálogo entre as cortes”, por meio da percepção dialética de casos 
concretos. Para aprofundar a análise, toma-se a disputa interpretativa estabelecida 
entre o Supremo Tribunal Federal e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
no julgamento da validade da Lei de Anistia brasileira, a partir dos respectivos 

3 LOPES, Júlio Aurélio Vianna. A invasão do direito: a expansão jurídica sobre o Estado, o 
mercado e a moral. Rio de Janeiro: FGV, 2005.

4 GARAPON, Antoine. O Juiz e a Democracia: o guardião de promessas. Trad. Maria Luiza de 
Carvalho. [Prefácio de Paul Ricouer]. Rio de Janeiro: Revan, 1999.

5 Idem.
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acórdãos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 153 e do 
Caso Gomes Lund e outros versus Brasil (Caso Guerrilha do Araguaia).

De antemão, uma advertência metodológica: não será objeto desse trabalho 
analisar a questão da relação hierárquica que deve pautar ordens jurídicas distintas, 
tal como se discute em diversos trabalhos de maior fôlego, que sempre remetem 
a questões doutrinárias célebres6 e construções judiciais igualmente conhecidas.7 

6 Por todos, recomenda-se a leitura da recentíssima tradução para o português do clássico 
trabalho de Kelsen sobre “As relações de sistema entre o direito interno e o direito 
internacional público”, coordenada pelo Prof. Marcelo Varela e publicada na Revista de 
Direito Internacional [Brazilian Journal of International Law]. Como esclarece Varela, o 
texto foi originalmente escrito em francês, como um curso geral na Academia de Direito 
Internacional e, até então, nunca havia sido traduzido para outro idioma. “Este trabalho é 
considerado uma das obras mais importantes de Kelsen para o direito internacional, porque 
o autor a escreve em meio a uma disputa teórica com os voluntaristas, sobretudo Triepel, 
em uma sequência de cursos que disputam a natureza da relação jurídica entre o direito 
internacional e o direito doméstico. Kelsen tem o apoio de Verdross, seu discípulo, que 
também pretendemos publicar em português em breve. Nesta disputa entre grandes autores 
encontramos os melhores argumentos sobre a primazia do direito internacional”. KELSEN, 
Hans. As relações de sistema entre o direito interno e o direito internacional público. Revista 
de Direito Internacional, Brasília, n. 10, p. 9-89, 2013.

7 São representativos os casos decididos pelo Tribunal Constitucional da República Federal 
da Alemanha (Bunderverfasssungsgericht) sobre o conflito entre o sistema jurídico daquele 
país e o Direito Comunitário europeu, quais sejam: Casos Solange I e II. Sobre Solange 
(“Enquanto”), julgado na década de 70, esclarecem Gilmar Mendes e George Galindo: “É 
importante notar que o caso Solange foi fruto direto da resistência da Corte Administrativa 
de Frankfurt, que não aceitou o julgado da Corte Européia de Justiça no citado caso 
Internationale Handelsgeselschaft e o submeteu ao Tribunal Constitucional Alemão. Este, 
ao perceber que  a doutrina da supremacia insularia o direito comunitário da proteção 
dos direitos fundamentais no plano interno, estabeleceu a fórmula do “enquanto”. (...) Em 
1986, foi proferida decisão que versava sobre uma alegada violação de direitos fundamentais 
estabelecidos na Constituição alemã por atos comunitários. Na oportunidade, o Tribunal 
estabeleceu que o direito comunitário, por meio da jurisprudência da Corte de Luxemburgo, 
já demonstrava um grau satisfatório de proteção aos direitos fundamentais. E, assim, afirmou 
que, enquanto esse grau satisfatório de proteção fosse assegurado, o Tribunal Constitucional 
não analisaria a compatibilidade dos atos comunitários em face dos direitos fundamentais 
estabelecidos na Lei Fundamental. Em virtude de a fórmula “enquanto” ter sido mantida 
na decisão, a doutrina passou a chamá-la de Solange II. O mais importante notar é que, 
embora o Tribunal Constitucional tenha adotado uma postura de maior deferência ao 
direito comunitário, fez questão de manter um conflito em potencial com a Corte Européia 
de Justiça, o que ficava claro a partir do uso da fórmula “enquanto”, que implicava uma 
possível ruptura caso determinadas condições ocorressem. Em outros termos, o Tribunal 
Constitucional foi coerente com a conclusão tomada no caso Solange I” (MENDES, Gilmar 
Ferreira; e GALINDO, George Rodrigo Bandeira. Direitos Humanos e Integração Regional: 
Algumas Considerações sobre o Aporte dos Tribunais Constitucionais. VI Encontro de Cortes 
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2. internacionalização do direito: primeiros passos 
em direção ao ativismo jurídico transnacional e 
ao diálogo entre juízes

Sob os conceitos de “ativismo judicial” e de “judicialização da política”, o 
“jurídico” se transforma em promessa do “novo” e do resgate de dívidas históricas, no 
sentido de suplantar clamores sociais nunca antes (satisfatoriamente) respondidos.

Para Luís Roberto Barroso, o fenômeno da judicialização e do ativismo 
judicial são análogos, sendo aquele decorrente do modelo constitucional adotado 
como resultado factual do controle jurisdicional previsto no sistema de Justiça, ao 
passo em que o ativismo é pura atitude, ou seja, deriva da “escolha de um modo 
específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e 
alcance”. O papel do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento de questões 
complexas, tais como a discussão da fidelidade partidária, sobre a possibilidade de 
descriminalização de aborto de fetos anencefálicos e a autorização de experiências 
científicas com células tronco-embrionárias, são exemplos recentes de como 
o Judiciário se torna um complexo reduto da luta política da sociedade, nos 
temas em que possa ser suscitado o que se convencionou chamar de “desacordos 
morais razoáveis” (reasonable disagreements), ou seja, situações argumentativas 
desconcertantes para a sociedade, em que a mediação política não é capaz de 
perceber a porosidade das posições antagônicas que se estabelece a partir do 
dissenso (complexidade social).8

Em outra direção, vem se tornando recorrente a ocorrência do fenômeno 
denominado “diálogo entre juízes”, consistente na incorporação de argumentos 
extraídos de decisões no âmbito global, seja aquelas promanadas em tribunais 
estrangeiros ou em cortes de jurisdição eminentemente internacional (cortes 
regionais ou tribunais internacionais). Essa é a advertência de Allard e Garapon: 
“O Direito tornou-se um bem intercambiável. transpõe as fronteiras como se 

Supremas do Mercosul. Brasília, 2008. Disponível em: www.stf.jus.br/encontro6/. Acesso em: 
21 nov. 2012. No âmbito nacional, cf. os votos do Min. Sepúlveda Pertence, no RHC n° 
79.785-RJ; e do Min. Gilmar Mendes, no RE 4663431-SP.

8 BARROSO, Luís Roberto. Constituição, Democracia e Supremacia Judicial: Direito e 
Política no Brasil Contemporâneo. Revista Jurídica da Presidência. Brasília, v. 12, n. 96, fev.-
mai. 2010. Disponível em: http://www.presidencia.gov.br/revistajuridica/. Acesso: 12 dez. 
2012.
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fosse um produto de exportação. Passa de uma esfera nacional para outra, por 
vezes infiltrando-se sem visto de entrada”9.

Esses autores chamam a atenção para reconhecimento de que os juízes se afir-
mam como engenheiros da mundialização. Para esses autores, trata-se do comércio 
de juízes10. Eles reconhecem que, cada vez mais, se recorre a soluções argumentativas 
externas para equalizar problemas do próprio sistema. O precedente utilizado por 
Allard e Garapon ilustra o conceito: em um caso decidido em 2003 (Lawrence versus 
Texas), a Suprema Corte dos Estados Unidos recorreu à jurisprudência da Corte 
Européia de Direitos do Homem (Dudgeon versus United Kingdom, 1981) para 
decidir pela inaplicabilidade de legislação do Estado do Texas que proibiam relações 
homossexuais, caracterizadas como sodomia, o que gerou grande embate ideológico.

A Corte Constitucional da África do Sul também consagra um exemplo no-
tável de como é possível esse diálogo entre juízes, que alguns autores denominam 
de “comunidade global de cortes”, expressão cunhada por Anne-Marie Slaughter11 
. O caso State versus Makwanyane, de 1995, é representativo: o Tribunal sul-
africano declarou a inconstitucionalidade da pena de morte, invocando 
argumentos hauridos do Tribunal Europeu de Direitos Humanos e de incontáveis 
tribunais constitucionais ao redor do globo.12 Esse caso  é, portanto, o que Sofia 
Ciuffoletti considera paradigma do diálogo judicial global13.

9 ALLARD, Julie; GARAPON, Antoine. Os juízes na mundialização: a nova revolução do 
Direito.  Trad. Rogério Alves. Lisboa: Instituto Piaget, 2006, p. 07.

10 Idem, p. 16.
11 SLAUGHTER, Anne-Marie. Global Community of Courts. Harvard International Law 

Journal. Cambridge, v. 44, n. 1, p. 191-219, 2003.
12 A Constitutional Court of South Africa, no Case CCT/3-1994, declarou inválida a pena de morte e 

proibiu o Estado sul-africano e qualquer um dos seus orgãos de executarem os então condenados à 
pena capital. Para tanto, os juízes carrearam precedentes dos mais diversos tribunais constitucionais 
do mundo, como se extrai do próprio julgado: precedentes advindos da Suprema Corte dos Estados 
Unidos, da Suprema Corte do Canadá, do Tribunal Constitucional Federal Alemão, Tribunal 
Constitucional Húngaro, da Suprema Corte da Índia, do Tribunal de Apelação da Tanzânia, e, 
ainda, de Supremas Cortes do Circuito Estadual norte-americano, como a da Califórnia e a de  
Massachusetts. (AFRICA DO SUL. S. v Makwanyane and Mchunu (CCT3/94) [1995] ZACC 
3; 1995 (6) BCLR 665; 1995 (3) SA 391; [1996] 2 CHRLD 164; 1995 (2) SACR 1 (6 June 1995). 
The Southern African Legal Information Institute. Disponível em: www.saflii.org/za/cases/
ZACC/1995/3.pdf. Acesso: 20 fev. 2013. Também disponível na página da Corte Constitucional 
da África do Sul. Disponível em: http://www.constitutionalcourt.org.za/Archimages/2353.PDF.

13 CIUFFOLETTI, Sofia. Dal Fenomeno del Judicial Borrowing al Dialogo Transnazionale fra 
Corti. I Nuovi Orizzonti del Dibattito Dottrinale. Pisa: Universitá degli Studi di Pisa, 2011 
[tese de doutorado]. 
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A relevância da articulação entre a instrumentalização argumentativa entre 
diferentes sistemas judiciais foi evidenciada pelo juiz Antonin Scalia, da Suprema 
Corte americana, no julgamento do caso Roper versus Simmons, também 
relacionado à pena de morte: “embora as opiniões de nossos próprios cidadãos 
sejam essencialmente irrelevantes para as decisões da corte nos dias atuais, os 
pontos de vista de outros países e da comunidade internacional estão no centro 
das atenções”14. Apesar disso, os EUA pode ser considerado completamente 
contrário ao diálogo transnacional15.

Delmas-Marty considera que essa dialética possibilitará inúmeros avanços, 
entre os quais um pluralismo ordenado, a fim de evitar o sobreposição de uma 
ordem hegemônica ou, por outro lado, quedar-se à desordem impotente16. 

O diálogo entre juízes apresenta-se como relevante mecanismo para a supe- 
ração de um provincialismo dissociante ou de um internacionalismo hegemônico 
que, de modo oscilante, marcam as relações entre cortes domésticas e 
transnacionais.17

Interessante, nesse sentido, é o conceito de “judicial borrowing”, cuja tradução 
literal é “empréstimo judicial”, consistente na utilização simples de jurisprudência 
estrangeira, sem a devida depuração terminológica, jurídico-etiológica e, até 
mesmo epistemológica, que marca o método do Direito Comparado18. 

14 DELMAS-MARTY, Mireille. Les forces imaginantes du droit: Le pluralisme ordonné. Paris: 
Seuil, 2006, p. 53.

15 Em realidade, o impacto do judicial borrowing fez com que o Estado do Kansas, em maio de 
2012, sancionasse lei que proíbe seus tribunais de basearem decisões em legislação estrangeira 
ou em preceitos religiosos. Segundo o Governador Sam Brownback, os tribunais, órgãos 
administrativos e jurisdicionais do Estado não podem basear suas decisões sobre qualquer 
lei estrangeira ou sistema legal que não iria conceder os mesmos direitos garantidos pelas 
constituições estaduais e federal. Em síntese, alegam que a medida visa proteger a liberdades 
dos americanos de “infiltração” de leis estrangeiras e doutrinas jurídicas.

16 DELMAS-MARTY, Mireille. Le Relatif et l’universel. Paris: Le Seuil, 2004.
17 LEÃO, Ênio Saraiva. Tratados Internacionais, Judiciário e Política Externa: uma análise dos 

julgados da Suprema Corte brasileira. Espaço Jurídico, Joaçaba, v. 12, n. 2, p. 265-282, jul./
dez. 2011, p. 275.

18 Para Rodolfo Sacco, o método juscomparativo pressupõe rigor científico e neutralidade, 
que visa adquirir dados teóricos sobre outro panorama legal diferente do plano nacional, 
independentemente de eventuais utilizações desses dados no âmbito doméstico, de modo a se 
satisfazer por si com os resultados advindos da pesquisa, tais como análises das diferenças e 
analogias entre common law e civil law, reconstruções científicas do etnodireito, balanço das 
transformações do direito afro-asiático  frente ao direito europeu, indagações sobre diferenças 
entre o direito dos países capitalistas e o direito dos países socialistas. Pressupondo obra da 
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Com o “empréstimo” temático, tribunais se habilitam a sopesar fundamentos 
esposados em cortes estrangeiras, sobretudo internacionais e constitucionais, 
espelhando na decisão a ser produzida, no âmbito doméstico, os fundamentos 
jurídicos e motivações sociais, históricas e, em geral, pragmáticas, hauridos da 
interpretação do repertório de origem, ainda que díspares e incongruentes os 
elementos circundantes do sistema ao qual se recorre, em relação ao receptor.

A questão se põe na possibilidade de intercâmbio de normas equivalentes 
oriundas de múltiplas fontes e o tratamento conferido a essas normas em casos 
similares enfrentados ao redor do globo por tribunais dos mais diversos quilates, 
em que pese ser mais verificável essa incidência de cruzamentos interpretativos 
entre as cortes constitucionais, como bem adverte Sofia Ciuffoletti, que, em obra 
pioneira, destaca o aparato conceitual e o modelo  de análise do fenômeno:

A influência da jurisprudência estrangeira no processo de 
argumentação dos juízes, em especial os juízes constitucionais 
(...) é uma prática que se manifesta historicamente, embora com 
características variadas e significados, desde o início do Direito 
moderno. Nos últimos anos tem-se, no entanto, imposto aos 
teóricos do constitucionalismo contemporâneo a observação 
de fenômeno que abriu novas perspectivas de reflexão teórica, 
empurrando a doutrina a ponderar explicações hermenêuticas 
contrapostas. Pretendemos, aqui, para se referir ao fenômeno 
do “diálogo” entre os tribunais, que se manifesta como uma 
atitude receptiva de várias cortes constitucionais, superiores e até 
internacionais, que está gradualmente aumentando, nos últimos 
tempos, defender um modelo geral de empréstimos judiciais, 
a importação de jurisprudência estrangeira, caracterizada pela 
dependência passiva de categorias epistemológicas de alguns 
poucos países exportadores legais e constitucionais, com uma 

ciência, ainda que não sejam seguidas da circulação de modelos. Em outra passagem, afirma 
o mesmo autor: “O jurista envolvido com um ordenamento diferente do seu muitas vezes tem 
dificuldade de percepção em relação aos formantes que não existem no seu sistema. Assim, por 
exemplo, os juristas anglo-americanos têm se mostrado impacientes e desconfiados diante das 
declarações ideológicas das leis socialistas, e diante das categorias dogmáticas (=definitórias) 
socialistas ligadas ao formante ideológico e dele dependentes. O jurista francês custa a colocar 
em seu devido lugar a “dogmática” alemã, e a confunde com uma (má) filosofia destituída de 
interesse para o jurista”. SACCO, Rodolfo. Introdução ao direito comparado.  Trad. Vera Jacob 
de Fradera. São Paulo: RT, 2001, p. 89.
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pesquisa jurisprudencial de modelos avançados de proteção 
consciente e aberto a nível mundial.19

É preciso pontuar que essa prática, apesar de ser muito disseminada, ainda 
foi pouco analisada sob essa perspectiva pragmática específica, havendo poucos 
trabalhos acadêmicos se debruçado sobre o tema. Os autores mais conhecidos 
preferem usar nomenclatura e (pretensos) métodos que oscilam entre o 
constitucionalismo e o Direito Internacional, traduzindo esse fenômeno de 
mundialização jurisprudencial sob várias denominações. Preferimos chamar 
genericamente esse fluxo teórico de “transjuridicidade”. 

Para Peter Häberle, “o Estado Constitucional e o Direito Internacional 
transformam-se em conjunto. O direito constitucional não começa onde 
cessa o Direito Internacional. Também é válido o contrário, ou seja, o Direito 
Internacional não termina onde começa o Direito Constitucional”.20 Na esteira 
da constatação de André de Carvalho Ramos, a questão da “pluralidade das ordens 
jurídicas é investigada há muito pela doutrina constitucionalista”, sob diversas 
denominações: “constitucionalismo multinível”, “interconstitucionalidade”, 
“transconstitucionalismo”, “cross-constitucionalismo” e “constitucionalismo 
transnacional”. Os autores destacados por Ramos – dentre os quais Aragón 
Reyes, Gomes Canotilho e Marcelo Neves, têm em comum uma abordagem 
relacionada ao direito constitucional e “demonstram a saudável preocupação 
dos constitucionalistas com a ascensão do Direito Internacional”, representada, 
por sua vez, na ótica dos internacionalistas, na expressão “internacionalização do 
Direito”.21 O mesmo autor destaca, assim, o recrudescimento do “uso retórico 
e argumentativo da ratio decidendi internacional para fundamentar a decisão 
nacional, incrementando seu poder de convencimento, especialmente útil nas 
‘rupturas hermenêuticas’ promovidas pelos Tribunais nacionais”. 

19 CIUFFOLETTI, Sofia. Dal Fenomeno del Judicial Borrowing al Dialogo Transnazionale fra 
Corti. I Nuovi Orizzonti del Dibattito Dottrinale. Pisa: Universitá degli Studi di Pisa, 2011 
[tese de doutorado].

20 HÄBERLE, Peter. Estado constitucional cooperativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 11-12.
21 RAMOS, André de Carvalho. A relação entre o Direito Internacional e o Direito Interno no 

contexto da pluralidade das ordens jurídicas. Anuário Brasileiro de Direito Internacional. Belo 
Horizonte, v. 1, n. 12, p. 67-94, 2012.
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Não obstante, observa-se recalcitrante incongruência entre as jurisdições 
internacional e domésticas, sobretudo em matéria de direitos humanos, na qual 
é possível falar-se mesmo em “autismo para com o Direito Internacional”, como 
a observação de  Burgorgue-Larsen, sobre a cultura judicial norte-americana e 
sua postura de total desacordo com cláusulas de acesso à justiça internacional – 
o caso dos prisioneiros de Guantánamo; “Da mesma maneira que o direito sai 
de suas fronteiras nacionais – o que é para Mireille Delmas-Marty a marca da 
‘internacionalização do direito’, o diálogo faz o mesmo”.22

Com apoio na opinião de Anne-Marie Slaughter, Cecília MacDowell escla-
rece:

A resolução internacional de disputas tem sido substituída cada 
vez mais pela litigância transnacional, uma significativa mudança 
no sistema jurídico internacional. Tradicionalmente, as disputas 
internacionais envolviam Estados e eram resolvidas sob os 
auspícios do sistema internacional. A litigância transnacional, ao 
contrário, engloba Cortes internas e internacionais, envolvendo 
casos entre Estados, entre indivíduos e Estados e entre indivíduos 
através de suas fronteiras.23

Exemplo disso é a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos 
(Corte IDH) sobre a “Guerrilha do Araguaia” (Gomes Lund contra o Brasil, 
de 2010), cujas conclusões operam no sentido de indigitar o Brasil por sua 
leitura equivocada sobre o alcance da Lei de Anistia Lei nº 6.683/79), que vem 
impe-dindo a investigação e sanção de graves violações de direitos humanos 
incompatíveis com a Convenção Americana de Direitos Humanos. O processo 
nasceu do ativismo de três ONGs brasileiras: o Centro Pela Justiça e o Direito 
Internacional, o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro e, ainda, a 
Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos de São Paulo.

Ocorre que, antes da decisão da Corte IDH, o Supremo Tribunal Federal  
(STF), em abril de 2012, havia julgado improcedente Arguição de Descum-

22 BURGORGUE-LARSEN, Laurence. A internacionalizaçâo do diálogo dos juízes: missiva ao 
Sr. Bruno Genevois, presidente do conselho de estado da França. Prismas: Dir., Pol. Publ. e 
Mundial., Brasília, v. 7, n. 1, p. 261-304, jan./jun. 2010, p. 263.

23 SANTOS, Cecília MacDowell. Ativismo jurídico transnacional e o Estado: reflexões sobre os 
casos apresentados contra o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Sur - 
Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, v. 4, n. 7, p. 26-57, 2007.
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primento de Preceito Fundamental (ADPF 153) proposta pela Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) para declarar inconstitucional a Lei de Anistia, um 
dos últimos óbices do resgate da verdade e da memória, na tardia “transição” 
democrática brasileira.

Sobre esses dois julgados que, embora relativos ao mesmo caso, se distanciam  
fatalmente em suas conclusões, serão sopesadas algumas impressões nos tópicos 
seguintes. Nossa hipótese central é a de que a internacionalização do direito 
promoverá a chegada de uma nova etapa do fenômeno “ativismo judicial” 
por um lado, mas por outro, caso o diálogo entre os sistemas jurídicos não 
seja adequadamente “concertado”, suceder-se-á a crise entre ordens jurídicas 
justapostas, como no caso concreto em discussão.

3. o “choque das placas tectônicas” e o caso brasilei-
ro acerca da lei de anistia: desacordo entre planos 
jurídicos contrapostos  

No julgamento da ADPF 153, os juízes do STF reconheceram ter se operado, 
à época da promulgação da lei em xeque, um acordo amplo e irrestrito de toda 
sociedade, com validade política e social à vista do momento histórico em que 
foi realizado24. O então Presidente da Corte, Min. Cezar Peluso, afirmou não 
conseguir entender o porquê de a OAB questionar esse acordo mais de 30 
anos depois, tendo dele participado, destacando o mérito conservador do voto 
do Relator, Min. Eros Roberto Grau, que praticamente identificou naquela 
quadra a ocorrência do perdão e da anistia de atos grotescos da recente história, 
sobremaneira aqueles eivados do mais profundo e horrendo autoritarismo. Como 
se a sociedade não fosse refém do Estado “não-democrático”; como se a OAB não 
estivesse submetida ao jugo cruel da exceção.

Essa mesma OAB, ao ajuizar a Ação Constitucional, fixou os pontos da 
controvérsia: interpretação conforme à constituição, de modo a declarar, à luz dos 
seus preceitos fundamentais, que a anistia concedida pela lei aos crimes políticos 

24 STF. Lei da Anistia é mantida com o voto do presidente da Corte. Supremo Tribunal Federal. 
Disponível em:  http://www.stf.jus.br/portal/cms/vernoticiadetalhe.asp?idconteudo=125503. 
Acesso em: 12 nov. 2012.
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ou conexos “não se estende aos crimes comuns praticados pelos agentes da 
repressão contra opositores políticos, durante o regime militar (1964/1985)”.  Os 
fundamentos da ADPF identificam o descumprimentos dos seguintes preceitos 
fundamentais: (i) isonomia em matéria de segurança (CRFB, art. 5o, caput), 
tendo a lei estendido a anistia a classes indefinidas de crimes; (ii) o dever do 
Poder Público de não ocultar a verdade (CRFB, art. 5o, XXXIII); a violação aos 
princípios democrático e republicano (CRFB, art. 1o); e o desrespeito ao valor 
supremo da dignidade humana (CRFB, art. 1o, III).

A discussão, no âmbito da Corte, gravitou em torno do sentido normativo 
atribuído ao art. 5º, caput e incisos III e XXXIII  da CRFB, pugnando o STF 
pela não violação aos princípios democrático e republicano. Na visão estreita dos 
Ministros, a Lei nº 6.683, de 1979, porquanto “veicula uma decisão política 
assumida naquele momento – o momento da transição conciliada de 1979” é 
uma lei-medida, não se tratando de regra dirigida para o futuro, dotada, como as 
normas regulares, de abstração e generalidade; “Há de ser interpretada a partir da 
realidade no momento em que foi conquistada”25. 

E nesse contexto, a Lei de Anistia se harmoniza com a ordem constitucional 
vigente, como assente na jurisprudência da Corte, como aconteceu na “sucessão 
das frequentes anistias concedidas, no Brasil, desde a República”, afastando, assim, 
a importância da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e Outros Trata-
mentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes e Lei nº 9.455, de 7 de abril 
de 1997, que define o crime de tortura, e, ainda, desconsiderando o que preconiza o 
art. 5o, inciso XLIII, da CRFB, que declara insuscetíveis de graça e anistia a prática 
da tortura, entre outros crimes, posto que a lei foi anterior a todas elas.

25 É o que extrai da própria ementa do julgamento da ADPF 153, “A interpretação do direito 
não é mera dedução dele, mas sim processo de contínua adaptação de seus textos normativos 
à realidade e seus conflitos. Mas essa afirmação aplica-se exclusivamente à interpretação das 
leis dotadas de generalidade e abstração, leis que constituem preceito primário, no sentido 
de que se impõem por força própria, autônoma. Não àquelas, designadas leis-medida 
(Massnahmegesetze), que disciplinam diretamente determinados interesses, mostrando-se 
imediatas e concretas, e consubstanciam, em si mesmas, um ato administrativo especial. 
No caso das leis-medida interpreta-se, em conjunto com o seu texto, a realidade no e do 
momento histórico no qual ela foi editada, não a realidade atual. É a realidade histórico-social 
da migração da ditadura para a democracia política, da transição conciliada de 1979, que há 
de ser ponderada para que possamos discernir o significado da expressão crimes conexos na Lei 
n. 6.683”.
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 A Emenda Constitucional n. 26, de 27 de novembro de 1985, ao convocar 
a assembleia constituinte, perpetuou esse estado de coisas, radicado na “auto-
anistia”, não se podendo invocar parâmetros normativos de correção, se todos 
esses são posteriores ao conjunto de decisões políticas fundamentais voltadas à 
consecução da reabertura democrática.

Após o julgamento pelo STF de 29 de abril de 2010, em que se julgou 
improcedente a ADPF 153 por 7 votos contra 2, a Corte IDH notificou o 
governo do Brasil em 14 de dezembro de 2010, os representantes das vítimas 
e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos a respeito da Sentença. O 
Tribunal concluiu que o Brasil é responsável pelo desaparecimento  forçado de 62 
pessoas, ocorrido entre 1972 e 1974, na região conhecida como Araguaia. 

No caso referido, foi analisada, entre outras questões, a compatibilidade da Lei 
de Anistia com as obrigações internacionais assumidas pelo Brasil à luz da Conven-
ção Americana sobre Direitos Humanos. Com base no direito internacional e em 
sua jurisprudência constante, a Corte IDH concluiu que as disposições da Lei de 
Anistia que impedem a investigação e sanção de graves violações de direitos huma- 
nos são incompatíveis com a Convenção Americana e carecem de efeitos jurídicos, 
razão pela qual não podem continuar representando um obstáculo para a investigação 
dos fatos do caso, nem para a identificação e a punição dos responsáveis26.

26 Corte Interamericana de Direitos Humanos: A decisão foi específica quanto à manutenção 
da Lei de Anistia, em dois pontos-chaves: “172. A Corte Interamericana considera que a 
forma na qual foi interpretada e aplicada a Lei de Anistia aprovada pelo Brasil (supra pars. 87, 
135 e 136) afetou o dever internacional do Estado de investigar e punir as graves violações 
de direitos humanos, ao impedir que os familiares das vítimas no presente caso fossem 
ouvidos por um juiz, conforme estabelece o artigo 8.1 da Convenção Americana, e violou 
o direito à proteção judicial consagrado no artigo 25 do mesmo instrumento, precisamente 
pela falta de investigação, persecução, captura, julgamento e punição dos responsáveis pelos 
fatos, descumprindo também o artigo 1.1 da Convenção. Adicionalmente, ao aplicar a Lei de 
Anistia impedindo a investigação dos fatos e a identificação, julgamento e eventual sanção dos 
possíveis responsáveis por violações continuadas e permanentes, como os desaparecimentos 
forçados, o Estado descumpriu sua obrigação de adequar seu direito interno, consagrada 
no artigo 2 da Convenção Americana. (...) 174. Dada sua manifesta incompatibilidade 
com a Convenção Americana, as disposições da Lei de Anistia brasileira que impedem a 
investigação e sanção de graves violações de direitos humanos carecem de efeitos jurídicos. 
Em consequência, não podem continuar a representar um obstáculo para a investigação dos 
fatos do presente caso, nem para a identificação e punição dos responsáveis, nem podem 
ter igual ou similar impacto sobre outros casos de graves violações de direitos humanos 
consagrados na Convenção Americana, ocorridos no Brasil”.
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No enfrentamento da questão, preciosa a lição de Kelsen: 

Visto que é impossível admitir simultaneamente o caráter 
obrigatório de duas ordens normativas distintas e independentes 
uma da outra, não haveria entre elas senão um tipo de relação 
que, fazendo surgir sua independência como puramente provisória 
e relativa, faça-as retornar em qualidade de ordens parciais ou 
subordinadas numa unidade superior de uma ordem total. Duas 
relações respondem a essa exigência: a coordenação, que une dois 
elementos equivalentes, e a subordinação, que estabelece uma 
hierarquia entre os mesmos. Coordenar dois sistemas de normas 
significa subordiná-los a uma terceira ordem, a uma ordem 
superior que limita seu domínio. Portanto, a subordinação é a 
relação fundamental. Em que consiste? Um sistema de normas está 
subordinado a outro sistema de normas quando extrai sua força 
obrigatória deste último, considerado superior precisamente por 
essa razão. Ora, isto supõe que tal ordem superior contenha uma 
norma que constitui a “fonte” da ordem inferior. De qualquer modo 
há, ao lado de normas materiais que regulamentam imediatamente 
e por elas mesmas certos objetos, normas formais que confiam a 
regulamentação de certas matérias a uma certa jurisdição, a uma 
determinada autoridade. Sobre essas matérias e nessa jurisdição, 
a ordem em questão limita-se a instituir uma autoridade que tem 
autoridade para editar regras nesses limites. Por isso, essa norma de 
ordem superior constitui a norma fundamental (isto é, o princípio 
de unidade) da ordem inferior. Nestas condições, não se pode mais 
falar de duas ordens diferentes, a não ser mediante certa restrição. 
Porque, visto que a norma fundamental [da ordem inferior] 
pertence ao mesmo tempo à ordem superior, a ordem inferior 
está, na verdade, contida na ordem superior. Há um duplo caráter. 
Se fizermos uma abstração da norma fundamental [da ordem 
inferior] - puramente formal - ele é uma ordem parcial com o 
mesmo valor da norma fundamental. Entretanto, se consideramos 
esta norma fundamental, se levamos em conta a ordem inferior 
que se baseia nela, a ordem superior surge como a ordem global. 
Assim, a unidade das ordens parciais é reconstituída27. 

Ou seja, a relação de coordenação é ínsita ao sistema interamericano, que 
vincula o Brasil às decisões da Corte IDH, por força da cláusula facultativa de 

27 KELSEN, Hans. As relações de sistema entre o direito interno e o direito internacional 
público. Revista de Direito Internacional, Brasília, n. 10, p. 9-89, 2013.
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jurisdição obrigatória ao qual o país aderira em 1998. Assim, resiste uma posição 
oficial doméstica adotada pelo Tribunal de cúpula, pela manutenção da Lei de 
Anistia, ainda que o processo não tenha chegado ao fim, até meados de abril de 
2014; e, por outro lado, perscruta-se o integral cumprimento do que preconiza a 
sentença Gomes Lund, em estrita observância ao sistema regional.

4. em torno de um modelo de diálogo transnacional 
entre as cortes

Engana-se quem pensa que a transição democrática se operou de forma plena 
no Brasil. Talvez não venha a se concluir nunca. Ao menos enquanto persistir o 
autoritarismo herdado em inúmeras posturas institucionais e até mesmo culturais 
e, ainda, a crença em uma forma mística de perdão e de que “daqui pra frente 
tudo vai ser diferente”, assim mesmo, sem se saber a verdade, sem se preocupar 
com a memória. O passado também revela o futuro e, ainda mais, o presente.28

Em termos estritamente jurídicos, se criou um hiato entre o que o Estado 
brasileiro deve fazer – cumprir as determinações da Corte IDH, até porque o 
Brasil é um Estado-parte da OEA e se submeteu à jurisdição obrigatória da Corte 
(cláusula facultativa aprovada em 1998) – e as repercussões jurisdicionais da 
decisão da Suprema Corte, pois não se deve esperar que juízes brasileiros recebam 
ações penais ou determinem o processamento de feitos relacionados com o período 
de exceção, na ruptura da Anistia, demonstração invulgar de que entendimento 
do STF prevalecera. Afinal, no Brasil, já houve a transição sem a justiça29.

Se o Brasil cumprirá a decisão da Corte IDH em todos os seus termos, só o 
tempo consagrará. Até mesmo porque as consequências complexas da sentença 

28 Cf. LIMA, José Maurício. Autoritarismo, sofrimento e perdão. Curitiba: Juruá, 2011. 
29 “A noção de ‘justiça  de transição’  (...) compreende o conjunto de processos e mecanismos 

associados às tentativas da sociedade em chegar a um acordo quanto ao grande legado de 
abusos cometidos no passado, a fim de assegurar que os responsáveis prestem contas de seus 
atos, que seja feita a justiça e se conquiste a reconciliação. Tais mecanismos podem ser judiciais 
e extrajudiciais, com diferentes níveis de envolvimento internacional (ou nenhum), bem como 
abarcar o juízo de processos individuais, reparações, busca da verdade, reforma institucional, 
investigação de antecedentes, a destruição de um cargo ou a combinação de todos esses 
procedimentos” (NAÇÕES UNIDAS – Conselho de Segurança. O Estado de Direito e a 
justiça de transição em sociedades em conflito ou pós-conflito. Relatório do Secretário Geral  
S/2004/616. Revista Anistia Política e Justiça de Transição, Brasília, n.1, p.320-351, jan.-jun. 
2009. p.325).
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acima abordada prenunciam um modelo adaptativo para a convivência de visões 
de mundo diferenciadas, que oscilam entre a soberania judicial (que integra 
a própria concepção de soberania estatal) e o horizonte de defesa dos direitos 
humanos que orienta o Sistema da OEA. 

Mesmo tendo o órgão de cúpula do Judiciário nacional sinalizado em sentido 
contrário à interpretação da Corte IDH, como visto anteriormente, cabe ressaltar 
que ainda resta pendente, até a presente data (junho de 2013), o julgamento do 
recurso de embargos de declaração interpostos na ADPF 153, em 16/03/2011; os 
autos estão conclusos para julgamento desde 28/06/2012.

Vale ressaltar que a OAB insiste em argumento capital do julgamento de 
Gomes Lund: o de que a Lei de Anistia viola o princípio fundamental do direito 
internacional e da proteção dos direitos humanos que qualifica como crimes 
contra a humanidade são imprescritíveis e indignos de anistia, como tais “o 
assassínio, o extermínio, [...] e todo ato desumano, cometido contra a população 
civil” por autoridades estatais30. Essa interpretação foi confirmada pela Corte 
IDH em cinco casos anteriores, além da própria sentença em execução.31

A omissão quanto a esses temas é patente no acórdão do ADPF 153 e, como 
destacado pelo Conselho Federal:

(...) reside na premissa de que entre as barbáries cometidas pelo 
regime de exceção há os crimes de desaparecimento forçado e de 
sequestro que, em regra, só admitem a contagem de prescrição a 
partir de sua consumação – em face de sua natureza permanente, 

30 É o tirocínio acertado de Flávia Piovesan: “(…) há que se afastar a insustentável interpretação 
de que, em nome da conciliação nacional, a lei de anistia seria uma lei de ‘duas mãos’, a 
beneficiar torturadores e vítimas. Esse entendimento advém da equivocada leitura da 
expressão ‘crimes conexos’ constante da lei. Crimes conexos são os praticados por uma pessoa 
ou grupo de pessoas, que se encadeiam em suas causas. Não se pode falar em conexidade 
entre fatos praticados pelo delinquente e pelas ações de sua vítima. A anistia perdoou a estas 
e não àqueles; perdoou às vítimas e não aos que delinquem em nome do Estado. Ademais, é 
inadmissível que o crime de tortura seja concebido como crime político, passível de anistia e 
prescrição” (PIOVESAN, Flávia. Direito internacional dos direitos humanos e lei de anistia: 
o caso brasileiro. Revista da Faculdade de Direito da FMP, n. 4, Porto Alegre, 2009, p. 117).

31 São tais: Caso Loayza Tamayo vs. Perú, Acórdão de 27/11/1998; Caso Barrios Altos vs. Perú, 
Acórdão de 14/03/2001; Caso Barrios Altos, novo Acórdão de 03/09/2001; Caso Comunidad 
Moiwana vs. Suriname, Acórdão de 15/09/2005; e Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, 
Acórdão de 26/09/2006.
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conforme já assentado na Extradição 974 –d a, de modo que 
inexistindo data da morte não há incidência do fenômeno 
prescritivo.

O dever de investigação, ajuizar e punir os responsáveis por 
violações aos direitos civis e políticos, já o definiu o Comitê de 
Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas – ONU, 
compete aos Estados Partes do Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos (ratificado pelo Brasil).

A suplantação desses pontos omissos poderia ser substituída pela questão: 
que se pode aprender com esse dilema? Em verdade, para estabelecer premissas 
possíveis e o real aprendizado que se espera da experiência da atividade do STF 
no debate sobre a validade ou não da Lei de Anistia passa por outros temas 
conexos, como, à guisa de exemplo, o papel do controle de convencionalidade 
da lei de auto-anistia.32 Na proposta desse trabalho temos outra premissa: se o 
diálogo entre as cortes é algo assimétrico e de difícil (ou improvável) estruturação 
analítica, a par de não se conceber um modelo estabilizado, à luz do que chamamos 
singularmente de transjuridicidade, a despretensiosa e informativa exposição de 
decisões globalizadas, nos moldes do judicial borrowing, proporciona visões e 
impressões social e historicamente mais adequadas para a democrática superação 
da controvérsia.

Estabelecer canais de diálogo com a história e com a práxis jurídica mundial 
pode se constituir numa experiência renovadora e dialética, que permita um 
ganho de conteúdo operacional e de profunda valorização do plano de justificação 

32 Basta simples leitura da decisão da Corte IDH para perceber que as vedações de investigação 
e sanção de violações de direitos humanos constantes da lei de auto-anistia brasileira não 
são compatíveis com a Convenção Americana, por carecem de efeitos jurídicos e não 
podem “representar um obstáculo para a investigação dos fatos do presente caso, nem para 
a identificação e punição dos responsáveis, nem podem ter igual ou similar impacto sobre 
outros casos de graves violações de direitos humanos consagrados na Convenção Americana 
ocorridos no Brasil” (CORTE IDH. Caso Gomes Lund y otros: guerrilha do Araguaia: Vs. 
Brasil: Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre 
de 2010. Corte Interamericana de Direitos Humanos. San José, Serie C, n. 219. [§ 174]. 
Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf. Acesso 
em 21 nov. 2012).

 Cf. GOMES, Luiz Flávio; e MAZZUOLI, Valerio de Oliveira (orgs.) Crimes da Ditadura 
Militar: uma análise à luz da jurisprudência atual da Corte Interamericana de direitos humanos: 
Argentina, Brasil, Chile, Uruguai. São Paulo: RT, 2011.
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das normas concretizadas pela hermenêutica jurídica. Nesse sentido, destaca-
se o “diálogo judicial transnacional” estabelecido no acórdão 359/2009, do 
Tribunal Constitucional de Portugal, exemplificativo dessa postura: “A correcta 
compreensão da questão de inconstitucionalidade suscitada nos presentes autos 
impõe, antes de mais, a clara percepção de que tal matéria tem sido objecto de 
apreciação, com resultados nem sempre coincidentes, em outras jurisdições.”33

Se, por um lado, a importação acrítica de institutos jurídicos sacramentados 
pela atividade legislativa (legal transplant) é algo indesejável e, no entanto, bem 
corriqueiro em tempos de falsa percepção da representação política, subsiste 
a possibilidade de cotejar tendências decisionais nas mais diversas tradições 
jurídicas mundo afora, apenas com o intuito de possibilitar o mais amplo 
entendimento das controvérsias que se põem à mesa de julgamento. Sobretudo 
em casos que conduzem à interpretação constitucional e ao entrelaçamento 
de normas internas (constitucionais, supralegais e infraconstitucionais) e de 
potencial repercussão internacional (institucional ou teoricamente), parece-nos 
razoável a possibilidade de estabelecer o diálogo transnacional, ainda que se passe 

33 O caso refere-se a julgamento no qual o Tribunal Constitucional português decidiu 
ser constitucional alteração ao Código Civil que vedava expressamente o casamento 
homoafetivo. O texto legal que se declarou válido frente à Constituição da República trazia 
a seguinte redação: “Casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo diferente que 
pretendem constituir família mediante uma plena comunhão de vida, nos termos das disposições 
deste Código”. Meses depois, no Acórdão 121/2010 e Tribunal Constitucional português 
declarou a constitucionalidade de decreto aprovado pelo Parlamento do país para alterar o 
Código Civil, que, na prática, permite o casamento entre homossexuais. Seguindo a mesma 
linha de raciocínio da decisão anterior, mas com conclusões diversas, o TC declarou que 
a possibilidade legal de duas pessoas do mesmo sexo contraírem casamento não fere a Lei 
Fundamental. Tendo sido o mesmo dispositivo alterado pelo parlamento nos dois casos (art. 
1577º do Código Civil), o novo teor da legislação disciplina o casamento como “contrato 
celebrado entre duas pessoas”. Interessante notar que, em ambos os julgamentos, ocorridos 
em diminuta distância de tempo, houve referência expressa a decisões de vários tribunais 
estrangeiros, colhendo-se de cada  uma “pistas” e “rastros” para a adoção do melhor telos 
interpretativo. A seguinte passagem, que permite-se aqui transcrever, é expressiva: “Noutros 
sistemas jurídicos o impulso para a institucionalização das uniões entre pessoas do mesmo 
sexo foi protagonizado por decisões judiciais. Foi o que sucedeu nos Estados Unidos da 
América, Canadá e África do Sul, como foi objecto de referência mais detalhada no acórdão n.º 
359/2009”. (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE PORTUGAL. Acórdão nº 359/2009. 
Disponível em: http://www. tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20090359.html. Acesso 
em: 12 mai. 2014; e TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE PORTUGAL. Acórdão nº 
121/2010. Disponível em:  http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20100121.
html. Acesso em: 12 mai. 2014).
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a impressão de empunhadura de ativismo judicial em favor de uma ou outra 
posição interpretativa, eventualmente desprovida de fundamentos normativos ou 
de consolidada base jurisprudencial.

Com respeito a esse modo-de-ser da dialética transjudicial, na hipotética e 
incerta sessão que apreciará os embargos de declaração na ADPF 153, caso fossem 
ilustrados em plenário considerações derivadas dos mencionados precedentes da 
Corte IDH (Caso Loayza Tamayo vs. Perú, Caso Barrios Altos vs. Perú e Caso 
Comunidad Moiwana) – e até mesmo o Caso Guerrilha do Araguaia –, talvez a 
conclusão do STF em relação à constitucionalidade da lei de auto-anistia brasileira 
fosse bem diferente daquela tomada em plenário meses antes da Corte IDH se 
pronunciar sobre a mesma legislação, para condenar o Estado brasileiro.

5. reflexões acerca da operacionalização do con-
trole de convencionalidade no brasil

Tratando de questão preliminar a respeito do tratamento dado às normas 
internacionais no contexto brasileiro, Gilmar Mendes aduz que a jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal – STF oscilou bastante, já que: até 1977 consagrava 
a primazia do Direito Internacional; por meio do julgamento do RE nº 80.004/
SE, ainda em 1977, firmou o entendimento de que os tratados internacionais 
estariam em paridade com a lei federal, apresentando a mesma hierarquia que 
esta; com a edição da EC nº 45 de 2004, passou a equipar juridicamente tratado 
e lei federal; e com o julgamento em 2008 do RE nº 466.343/SP e do HC nº 
87.585/TO, conferiu aos Tratados Internacionais de Direitos Humanos (TIDH) 
hierarquia privilegiada frente às demais espécies normativas, com realce às teses 
de infraconstitucionalidade/supralegalidade e de constitucionalidade que lhes 
confere “status de norma constitucional” ou “status de emenda constitucional, 
nessa ordem34.

O art. 5º, § 2º da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/1988) 
permite reconhecer que, além dos direitos individuais e coletivos, dos direitos 
sociais, dos direitos de nacionalidade, dos direitos políticos e partidos políticos e 

34 MENDES, Gilmar Ferreira et al. Curso de Direito Constitucional. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 
2013.
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dos direitos e garantias implícitos, a Lei Maior brasileira confere aos TIDH que  
não tenham atendido ao rito de aprovação próprio das emendas constitucionais, 
“status de norma constitucional”, de hierarquia supralegal, mas infraconstitu-
cional. Por sua vez, conforme o art. 5º, § 3º da CRFB/1988, os TIDH 
aprovados segundo o rito das emendas constitucionais teriam “status de emenda 
constitucional”, equiparando-se às normas resultantes do poder constituinte 
originário e derivado e gozando de hierarquia constitucional35. 

 Como proclama Gomes Canotilho, “a legitimidade material da Constituição 
não se basta com um ‘dar forma’ ou ‘constituir’ de órgãos; exige uma 
fundamentação substantiva para os actos dos poderes públicos e daí que ela tenha 
de ser um parâmetro material, directivo e inspirador desses actos”36. Ocorre que, 
no caso brasileiro, o rol de direitos e garantias explicitado acaba por não abarcar 
os TIDH que não cumprem os requisitos formais necessários ao reconhecimento 
de seu “status de emenda constitucional”. Logo, resta caracterizada sua natureza 
materialmente constitucional, mas formalmente infraconstitucional/supralegal, 
enquanto que apenas os TIDH que cumprem aqueles requisitos gozariam de 
hierarquia formal e materialmente constitucional.

Tem-se, ao menos, duas contradições: direitos e garantias previstos explícita 
e implicitamente, dentro e fora da Constituição, entendidos sob o prisma de 
sua materialidade e/ou formalidade; e direitos e garantias decorrentes de tratados 
internacionais carecedores de um tratamento igualitário no âmbito da “pirâmide 
normativa do Brasil”, afora a situação dos demais tratados internacionais, que 
seriam equivalentes aos atos normativos primários em geral, situação acarretadora 
de uma insegurança jurídica ainda mais evidente.

35 Art. 5º, § 2º: “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 
que a República Federativa do Brasil seja parte”; Art. 5º, § 3º: “os tratados e convenções 
internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais” (BRASIL. Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. Ed. revisada e atualizada até a Emenda Constitucional nº 81, de 05/06/14. 
Brasília: Senado Federal, 2014).§

36 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 7. ed. Coimbra: Almedina, 
2003, p. 74.
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Oportuno registrar que tal entendimento reforça a tese de que o controle de 
constitucionalidade vigente no Brasil não se presta a verificar a compatibilidade 
material das normas infraconstitucionais para com as normas de direitos 
humanos que não gozem de tal hierarquia, uma vez que somente os dispositivos 
constitucionais originários, os decorrentes de reforma ou revisão constitucional e  
os TIDH aprovados com status de Emenda Constitucional, ainda que 
anteriormente à Emenda Constitucional nº 45/2004, gozam de tal privilégio, 
diminuindo-se a esfera de proteção e efetividade das normas fundamentais. 
Acrescente-se o fato de que, assim, as demais diretivas emanadas dos órgãos 
componentes da estrutura do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos 
Humanos acabam não sendo consideradas paradigmas de controle normativo por 
parte do Estado brasileiro. 

Impõe-se, assim, aos poderes constituídos, a tarefa de realizar uma função 
prospectiva, dinamizadora e transformadora da realidade social que se apresenta. 
Ao Poder Legislativo compete proceder em tempo razoavelmente útil à sua 
concretização (sob pena de inconstitucionalidade por omissão), mover-se no 
âmbito desses direitos, sendo-lhe vedado que a pretexto da sua concretização legal 
opere uma redução de sua força normativa; bem como não emanar preceitos 
formal ou materialmente incompatíveis com essas normas; ao Poder Executivo 
incumbe a tarefa de concretização dos direitos humanos no exercício de sua 
competência planificadora, regulamentar e fornecedora de prestações por meio 
de seus órgãos de administração; por sua vez, ao Poder Judiciário cabe interpretar 
e densificar os preceitos consagradores de direitos humanos de acordo com o 
princípio da efetividade ótima, de forma a possibilitar sua aplicabilidade imediata.

Justifica-se, assim, a assunção de mecanismos de controle capazes de garantir 
a realização das normas de direitos humanos emanadas, em especial, da Corte 
IDH, no âmbito dos Estados.  Além dos casos emblemáticos citados com o fito 
de esclarecer a falta de diálogo entre as Cortes, há que se esclarecer que utiliza-
se o termo “convencionalidade” porque, diferentemente do que ocorre com o 
controle de constitucionalidade, o paradigma de controle em questão não reside 
na Constituição nacional, mas sim nas convenções de direitos humanos.

Como marco histórico, verifica-se que o “controle de convencionalidade” 
originou-se na França, especificamente na década de 70, em um caso em que 
o Conselho Constitucional francês, na decisão 74-54 DC, de 1975, entendeu 
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não ser competente para analisar a convencionalidade preventiva das leis, 
ou seja, compatibilidade das leis com os tratados ratificados pela França, que 
nesse caso, tratava da compatibilidade das leis com a Convenção Europeia de 
Direitos Humanos. Ramos lembra que, de início, tratava-se de técnica legislativa 
ou hermenêutica, não de controle judicial. Tal mecanismo, complementar e 
coadjuvante ao consolidado controle de constitucionalidade, visa a adaptar ou 
conformar os atos e leis produzidos internamente aos compromissos de direitos 
humanos assumidos pelos Estados na esfera internacional37.

Em diversas oportunidades, como no caso brasileiro, proclamou-se que o 
Poder Judiciário deve exercer uma espécie de “controle de convencionalidade” 
entre as normas jurídicas internas que aplicam nos casos concretos e a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos. Percebe-se, em um primeiro momento, a 
exigência do exercício obrigatório por parte do Poder Judiciário estatal de um 
mecanismo de controle da adequação ou conformidade dos atos resultantes 
da atividade legiferante nacional para com o teor das normas de conteúdo 
humanístico que obrigam os respectivos Estados-Parte na esfera internacional, 
em especial a Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Parte-se do pressuposto de que a conformidade das normas infraconstitu-
cionais em relação ao texto constitucional - determinada por meio de controle 
de constitucionalidade - constitui-se em mecanismo insuficiente à consolidação 
do primado da proteção dos direitos humanos no âmbito nacional. Nesse 
sentido, presta-se o controle de convencionalidade a compatibilizar as normas 
infraconstitucionais domésticas em relação às normas internacionais de direitos 
humanos, em uma tentativa de ampliar o diálogo entre as fontes do Direito 
Internacional relativas à proteção e a à defesa dos direitos humanos.

Nesse sentido, Contesse defende que:

This conversation has two objectives: on one hand, it accepts 
the Court’s power to guide interpretations concerning the 
fundamental rights of the countries comprising the regional 
system while giving a special place to interpretations regarding 

37 RAMOS, André de Carvalho. Responsabilidade internacional por violação de direitos humanos: 
seus elementos, a reparação devida e sanções possíveis. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.
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rights that the States themselves make which urge the Court to 
follow specified guidelines. On the other hand, it emphasizes 
the domestication of international standards and obligations 
through processes of national deliberation continued by organs of 
the regional protection of rights and local institutions. For these 
reasons I sustain that democratic deference is given more respect 
when the States are given regional rights within the bounds 
established by international human rights laws38.

Como alternativa viável de operacionalização do controle de convenciona-
lidade no âmbito do ordenamento nacional, seria possível empreender - por 
analogia ao difundido controle de constitucionalidade - tanto o controle difuso 
quanto o controle concentrado de convencionalidade dos atos normativos em 
geral em relação aos TIDH que gozam de hierarquia constitucional (aprovados 
com status de emenda constitucional, segundo o rito do art. 5º, § 3º da 
CRFB/1988); já quanto aos TIDH que desfrutam de hierarquia supralegal, mas 
infraconstitucional (aprovados com status de norma constitucional, conforme o 
rito do art. 5º, § 2º da CRFB/1988), poderia ser aplicado apenas o controle 
difuso de convencionalidade.

Segundo Carnota, “decentralized ‘conventionality control’ invites all judges 
to engage in trasnational judicial discourse and action. There is an expanding 
research agenda in judicial politics that explores interaction between judges 
(…) and an increasingly complex political and legal environment”, o que leva 
à conclusão de que o Poder Judiciário dos Estados componentes da estrutura 
do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos deve, em 
qualquer de suas instâncias, não só controlar a compatibilidade entre as normas 
infraconstitucionais e os TIDH, mas também o fundamento de suas decisões ao 
teor da jurisprudência dominante no seio da Corte IDH, dada a força vinculante 
de suas decisões39.

Também subsiste a possibilidade de eventual execução da sentença proferida 
pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no âmbito do ordenamento 

38 CONTESSE, Jorge. The last word? Control of conventionality and the possibility of conversations 
with the Inter-American Court of Human Rights. Disponível em http://www.law.yale.edu/
documents/pdf/sela/ SELA13_Contesse_CV_Eng_20130514.pdf. Acesso em 23 mai. 2014, 
p.1.

39 CARNOTA, Walter. The Inter-American Court of Human Rights and Conventionality Control. 
Disponível em http://ssrn.com/abstract=2116599. Acesso em: 01 jun. 2013, p. 12.
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jurídico brasileiro quanto ao caso “Gomes Lund e Outros contra Brasil” em 
não sendo acolhidos os embargos de declaração que se encontram pendentes 
de julgamento, contrariando o entendimento do STF em um especial caso de 
supranacionalidade da jurisdição fundado na necessária incidência do controle de 
convencionalidade.

Bernardes afirma que “the involvement of Brazil with the Inter-American 
System Human Rights created an interesting dynamic involving the State, civil 
society and organs of the system. The relationship between these entities is not 
generally peaceful, but it can still spur advances in the promotion of human 
rights”. Assim, por meio de um esforço de cognição, o estreitamento dos laços 
entre os diversos atores envolvidos permitiria a superação de limites quanto ao 
âmbito de aplicação do controle de convencionalidade no direito brasileiro, 
ampliando seus parâmetros de compatibilização a fim de incluir não só o teor das 
decisões vinculantes emanadas da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
mas também a produção normativa da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos, em especial seus Relatórios, Resoluções e Recomendações40. 

6. conclusões

O ativismo judicial se relaciona diretamente com a tendencial conversação 
mantida pelas mais diversas cortes nacionais e internacionais, na construção de  
sua identidade hermenêutica. No horizonte de transformações sociais e demo-
cráticas impulsionadas pela maior atuação e expansão do poder das cortes, no 
debate de grandes controvérsias, é visível que a interação entre diferentes culturas 
e a quebra das barreiras físicas se manifesta, de modo peculiar, nos tribunais e  
na construção judicial do Direito.

Os fenômenos que se convencionou sintetizar na expressão “transjuridi-
cidade” abrigam múltiplas possibilidades de análise e operacionalidade prática. 
O pragmatismo do judicial borrowing e a tendencial ampliação do diálogo entre 

40 BERNARDES, Márcia Nina. Inter-American Human Rights System as a transnational 
public sphere: legal and political aspects of the implementation of international decisions. 
International Journal of Human Rights. Ed. 15, Jan/fev de 2012. Disponível em http://www.
surjournal.org/eng/conteudos/getArtigo15.php?artigo=15,artigo_ 07.htm. Acesso em 27 mai. 
2014, p. 4.
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as cortes se revelam ferramentas relevantes para a adoção de posturas reflexivas 
emancipadas da ratio juris dominante, focadas no paradigma da legalidade e do 
recurso exagerado aos precedentes. Não obstante o incipiente desenvolvimento 
teórico da perspectiva dos empréstimos, esse fenômeno pode conduzir à am-
pliação do papel do diálogo transnacional.

Faz-se necessário enfrentar essas e outras questões em respeito aos preceitos da 
dignidade da pessoa humana e da prevalência dos direitos humanos, buscando-se 
a plena realização de suas normas definidoras e garantidoras no âmbito da jurisdi-
ção nacional e supranacional. Trata-se do respeito ao comando constitucional que 
lhes confere aplicabilidade imediata e ao preceito de que nenhum Estado pode 
invocar disposições do seu direito interno para justificar o inadimplemento de 
um tratado, o que também se traduz no necessário controle de convencionalidade 
quanto ao Estado brasileiro.

Com respeito ao resultado do julgamento da ADPF 153, não se vislumbra 
a ocorrência desse trânsito da jurisprudência, ao passo em que o Caso Gomes 
Lund é profundamente marcado pelo ativismo transnacional. Postas lado a 
lado, as decisões da Corte IDH e do STF não representam a mera ocorrência 
de disputa interpretativa entre a justiça constitucional brasileira e o Tribunal do 
Sistema Regional da OEA a respeito da aplicabilidade da Lei de Anistia, mas 
a monumental incongruência de compreensão sobre justiça social e direitos 
humanos, sobremaneira no que toca ao direito à verdade e à memória. 
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fenômenos que caracterizam o direito 
internacional no século xxi

Larissa Ramina1

Resumo

A partir da segunda metade do século XX e com mais força no século XXI, 
a emergência de problemas globais e de novos fatores internacionais permite 
vislumbrar uma ordem internacional mais complexa. O Estado deixou de ter 
o monopólio das relações internacionais e simultaneamente deixou de ser o 
único interlocutor sobre assuntos que interessam à humanidade e à comunidade 
estatal, vendo-se compelido a conviver com outros atores e também a dar voz 
a estes interlocutores. O direito internacional atual se caracteriza por algumas 
tendências que o estão transformando significativamente, como a densificação do 
tecido normativo internacional, a proliferação das organizações internacionais, o 
surgimento de novas formas de regulamentação internacional, a transformação da 
subjetividade internacional, com o conseqüente impacto da proteção dos direitos 
humanos na soberania estatal, e a superação do estatocentrismo no direito 
internacional.

Palavras-chave

Direito internacional; Problemas globais; Direitos humanos.

Abstract

From the second half of the twentieth century and with more force in the XXI 
century, the emergence of global problems and new international factors paves 
a more complex international order. The state no longer has the monopoly of 
international relations and simultaneously ceased to be the sole interlocutor on 
issues that matter to humanity and state community, finding himself compelled 
to live with other actors and also to give voice to these partners. The current 

1 Doutora em Direito Internacional pela USP (2006), Professora de Direito Internacional da 
UFPR e Professora do Programa de Mestrado em Direitos Fundamentais e Democracia da 
UniBrasil.
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international law is characterized by a few trends that are changing significantly 
as the densification of the international legal tissue, the proliferation of 
international organizations, the emergence of a new international normativity 
and the transformation of international subjectivity, with the consequent impact 
of the protection of human rights on state sovereignty.

Key words

International Law; Global problems; Human rights.

1. introdução

O declínio da chamada “sociedade internacional clássica” acontece depois 
da ocorrência das duas guerras mundiais, e mais exatamente a partir do final 
da Segunda Guerra Mundial, grande parte em razão das trágicas conseqüências 
humanas deste grande conflito. Naquele momento, esgotam-se as formas clássicas 
de exercício de poder pelos Estados, surgindo a partir de então a necessidade 
de novas formas de cooperação internacional e formas pacíficas de solução de 
conflitos entre os Estados soberanos. Abre-se caminho para a reconstrução do 
direito internacional pós-Vestefaliano.

Em 1945, é criada a Organização das Nações Unidas (ONU), e em 1948 é 
adotada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela Assembleia Geral  
da Organização. A ONU e a referida Declaração Universal podem ser conside-
radas como os novos marcos de referência de uma sociedade internacional 
renovada, mais preocupada com o multilateralismo, mais institucionalizada e, 
portanto, mais cooperativa. Fala-se, a partir desse momento, do surgimento de 
uma sociedade internacional pós-Vestefália ou pós-moderna2.

Com a criação da ONU, pela primeira vez na história, proíbe-se o uso da força 
nas relações internacionais3. Paralelamente, infere-se como princípio obrigatório 

2 CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pós-Moderno. São Paulo: 
Quartier Latin, 2008, 1523 p.

3 Carta da ONU, artigo 2º, § 4º: “4. Todos os Membros deverão evitar em suas relações 
internacionais a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a dependência 
política de qualquer Estado, ou qualquer outra ação incompatível com os Propósitos das 
Nações Unidas”. PLANALTO. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/1930-1949/D19841.htm Acesso em 1o de abril de 2013.
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para os Estados e corolário lógico da proibição da guerra a solução pacífica das 
controvérsias internacionais4.

Observe-se, ademais, que o pós-Segunda Guerra Mundial coincide com 
a aceleração do processo de globalização econômica, vista por muitos como a 
maior catalizadora da desigualdade no plano internacional. Por isso, Richard 
Falk intitula o processo globalizatório de “globalização predatória5”, ao passo que 
Boaventura de Souza Santos fala em “globalização descendente6” ou “globali-
zação de cima para baixo”.

Sem pretender entrar na discussão acerca do momento histórico em que 
tem raízes o fenômeno globalizatório, neste estudo parte-se da premissa que é 
a partir da segunda metade do século XX, com o espetacular desenvolvimento 
da tecnologia em matéria de transportes e comunicações, que os Estados se 
defrontam com uma nova realidade internacional, em que deixa de ser suficiente 
a mera coexistência interestatal, passando a ser imperativo necessário a cooperação 
em face da interdependência nas relações internacionais.

Nesse contexto, surge a expressão “aldeia global7”, que busca retratar a realidade 
em que o globo passa a ser percebido como menor, em razão dos contatos cada 

4 Carta da ONU, artigo 2º, § 3º: “3. Todos os Membros deverão resolver suas controvérsias 
internacionais por meios pacíficos, de modo que não sejam ameaçadas a paz, a segurança e a 
justiça internacionais”. PLANALTO. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/1930-1949/D19841.htm Acesso em 1o de abril de 2013.

5 FALK, Richard. Globalização predatória. Uma crítica. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, 303 p.
6 SANTOS, Boaventura de Sousa, “El foro social mundial: hacia una globalización contra-

hegemónica”, in Sen, Jai; Anand, ANita; Escobar, Arturo e Waterman, Peter (org.), El Foro 
Social Mundial: Desafiando Imperios. Mataró: El Viejo Topo, 2004, pp. 459-467; SANTOS, 
Boaventura de Sousa, “Por uma concepção multicultural de direitos humanos”, in Santos, 
Boaventura de Sousa (org.), Reconhecer para libertar. Os caminhos do cosmopolitismo 
multicultural. Porto: Edições Afrontamento, 2004.

7 O conceito de “aldeia global” (“global village”, no original) foi criado pelo filósofo e educador 
canadense Marshall McLuhan, considerado o primeiro filósofo das transformações sociais 
provocadas pela revolução tecnológica das telecomunicações. A expressão “aldeia global” 
procurou retratar a ideia de que o progresso tecnológico estava reduzindo todo o planeta à 
situação de uma aldeia. O princípio que preside este conceito é o de um mundo interligado, 
com estreitas relações econômicas, políticas e sociais, fruto da evolução das telecomunicações, e 
principalmente da internet, diminuidoras das distâncias e das incompreensões entre as pessoas 
e promotor da emergência de uma consciência global interplanetária, pelo menos em teoria. 
Essa profunda interligação entre todas as regiões do globo originaria uma poderosa teia de 
dependências mútuas e, desse modo, promoveria a solidariedade e a luta pelos mesmos ideais, 
ao nível, por exemplo da ecologia e da economia, em prol do desenvolvimento sustentável da 
Terra, superfície e habitat desta “aldeia global”. MARSHALL MCLUHAN. Global Village. 
Disponível em: http://www.marshallmcluhan.com/ Acesso em 1º de abril de 2013.



52 volume 04

i encontro de internacionalização do conpedi

vez mais freqüentes e mais estreitos entre as várias culturas globais. Firma-se 
doravante a compreensão de que os problemas que passam a desafiar o Estado não 
mais podem ser resolvidos com os instrumentos do direito interno e, portanto, 
os Estados são obrigados a buscar uma regulamentação internacional para 
problemas que passam a ser globais. A emergência dos mais variados problemas 
globais provocou a progressiva e radical transformação do direito internacional. 
O direito internacional do século XXI é radicalmente diverso daquele de menos 
de um século atrás. Os vários fenômenos que caracterizam essa evolução serão 
apontados a seguir. 

2. densificação do direito internacional

A primeira grande transformação do direito internacional refere-se a sua 
densificação, com o aumento quantitativo e a transformação qualitativa de suas 
normas. Em relação ao aumento quantitativo das normas jurídicas internacionais, 
verifica-se o fenômeno principalmente em relação aos tratados multilaterais e 
institucionais, ou seja, aqueles que são abertos à assinatura e ratificação de todos 
os Estados integrantes da comunidade internacional, e são impulsionados por 
organizações internacionais. Por outro lado, o direito internacional, que até o 
final da Segunda Grande Guerra era um direito essencialmente espontâneo, 
consuetudinário, passa a ser um direito em efervescente processo de positivação, 
com a transformação de muitas normas costumeiras em normas convencionais, 
inseridas em tratados, daí sua mudança qualitativa. Ademais, o processo de 
desenvolvimento progressivo do direito internacional, previsto na Carta da ONU, 
também se encontra em efervescência8. Contudo, ainda persistem áreas impor-
tantes do direito internacional que são regidas por costumes internacionais, ou 
onde nem sequer incidem normas internacionais, como na questão da mobilidade 
de capitais.

Há, portanto, um uso diverso dos tratados, instrumentos clássicos do direito 
internacional, que passam a ser cada vez mais multilaterais e institucionais, 

8 Carta da ONU, artigo 13, § 1º, (a): Artigo 13. 1. “A Assembléia Geral iniciará estudos e 
fará recomendações, destinados a: a) promover cooperação internacional no terreno político 
e incentivar o desenvolvimento progressivo do direito internacional e a sua codificação”. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm, 
acesso em 1º de abril de 2013.
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tendendo a constituir um conjunto de normas objetivas, sempre mais subtraídas  
da vontade dos Estados-Partes. A antiga abordagem contratualista ou volun-
tarista, que prioriza a soberania dos Estados, cede lugar a uma abordagem 
mais normativista, em que os Estados perdem em boa parte a disponibilidade 
dessas normas. Esse fenômeno resulta da criação de organismos internacionais, 
jurisdicionais ou administrativos, habilitados por tratados para cuidar da apli-
cação dos mesmos; bem como da tendência de negociação de tratados perenes, a 
exemplo da própria Carta das Nações Unidas.

3. proliferação das organizações internacionais e 
seu impacto na teoria das fontes do direito 
internacional

O segundo fenômeno que caracteriza o direito internacional na con-
temporaneidade é a proliferação das organizações internacionais, que desde a 
constituição da ONU, em 1945, vem se multiplicando a um ritmo impressionante, 
provocando a progressiva institucionalização da comunidade internacional, 
juntamente com o aumento da complexidade dessas organizações internacionais, 
e também o incremento de seus poderes regulatórios. No contexto atual, parece 
não mais ser possível negar que a prática do direito internacional abrange também 
a prática das organizações internacionais, reconhecendo a estas o poder de criação 
do direito internacional. Não raro, a discussão envolve o status dos atos unilaterais 
das organizações internacionais como fontes do direito internacional e, ainda que 
se negue àqueles atos o caráter de “nova fonte” do direito internacional, admite-
se no mínimo sua contribuição para a formação ou cristalização do direito 
internacional consuetudinário, ou mesmo dos princípios gerais do direito, além 
de fornecerem indicações sobre a opinio juris sive necessitatis da comunidade 
jurídica internacional. Assim, hoje se aponta para ampla doutrina que considera 
o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, senão anacrônico, 
ao menos incompleto, por silenciar a respeito das resoluções das organizações 
internacionais, ainda que se leve em conta a diversidade de seus efeitos jurídicos 
e da heterogeneidade dos atos unilaterais destas organizações. Por conseguinte, 
o referido artigo 38 não reflete a complexidade do processo de formação do 
direito internacional, devido à expansão da comunidade internacional nos dias 
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atuais, e também porque o consentimento individual dos Estados deixou de ser 
considerado como a fonte última de uma obrigação internacional, em prol do 
consenso como “expressão da consciência jurídica da comunidade internacional”9.

Antonio Augusto Cançado Trindade chama a atenção para o fato de que as 
questões relativas às organizações internacionais tendem a constituir um sistema 
jurídico próprio - para além de capítulo do direito internacional contem-
porâneo - que viabilizarão o estudo das “fontes” do “Direito das Organizações 
Internacionais”10.

O número das organizações internacionais que compõe o sistema onusiano  
já é impressionante, sem contar as organizações internacionais de caráter regional 
que proliferam nas mais variadas regiões do globo. Nesse ínterim, o continente 
americano é a região que conta com maior número de agrupamentos regionais, 
nos níveis continental, regional e sub-regional, revelando um objetivo quase 
obsessivo pela integração regional. Desde a Associação Latino-Americana de 
Livre Comércio – Alalc, que se transformou em Associação Latino-Americana 
de Integração – Aladi, passando pelo Mercado Comum da América Central – 
MCCA e pelo Sistema de Integração Centro-Americano - Sica, pela Comunidade 
do Caribe – Caricom, pela Comunidade Andina de Nações – Can, pela Alter-
nativa Bolivariana para as Américas - Alba até o Mercosul, a Unasul e a novíssima 
Aliança do Pacífico. A formação de blocos de Estados provoca a tendência idêntica 
em outros Estados, no sentido de criarem blocos de dimensões equivalentes 
para enfrentar os primeiros. Paralelamente, as organizações internacionais vêm 
aumentando seus poderes em relação aos Estados membros, provocando o 
enfraquecimento da soberania nacional. 

Quando os vencedores da Segunda Guerra Mundial - Estados Unidos, Reino 
Unido, França, Rússia e China - atuais membros permanentes do Conselho de 
Segurança da ONU, sentaram-se à mesa de negociações para instituir a nova 
ordem internacional, partiram para uma solução institucional, com a criação 
de pilares institucionais nos planos político, financeiro, monetário e comercial. 
Assim, foram criadas a ONU, o Banco Internacional de Reconstrução e 

9 CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto. A Humanização do Direito Internacional. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2006, p. 75-80.

10 Id, p. 78-79.
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Desenvolvimento – BIRD ou simplesmente Banco Mundial, o Fundo Monetário 
Internacional – FMI, e ainda houve a tentativa de criação da Organização 
Internacional do Comércio - OIC, da qual sobreviveu apenas a Parte IV, conhe-
cida como GATT (General Agreement on Trade and Tariffs) de 1947, que só 
veio a ser institucionalizado em 1994, possibilitado pelo final da Guerra Fria, 
com a criação da Organização Mundial do Comércio – OMC pelos Tratados de 
Marraqueche.

Essa modificação, referente à criação de organizações internacionais, é também 
resultado da constatação da incapacidade de o Estado, com a estrutura herdada de 
muitas gerações, de manter a paz e a segurança internacionais. A constituição das 
organizações internacionais é fruto da consciência da necessidade de cooperação 
e intercâmbio11.

Interessante constatar que, muito embora a ONU tenha sido concebida para 
sustentar-se teoricamente nos fundamentos da paz, desenvolvimento e direitos 
humanos, conforme se desprende do Preâmbulo da Carta das Nações Unidas e de 
seus primeiros artigos, a proteção dos direitos humanos não contou sequer com 
um órgão específico dentre os órgãos principais da Organização, e tampouco foi 
criada uma organização internacional específica, a exemplo de uma Organização 
Mundial para Proteção dos Direitos Humanos. 

4. surgimento de novas formas de regulação inter-
nacional e seu impacto na teoria das fontes do 
direito internacional

Por outro lado, como terceiro fenômeno, há que se ressaltar o aparecimento, 
no século XX, de novas formas de regulação internacional, ao lado das fontes 
clássicas do direito internacional, que são tratados, costumes e princípios 
gerais do direito, conforme previsão no célebre artigo 38 do Estatuto da Corte 
Internacional de Justiça12. Tem-se hoje que a teoria clássica das fontes, refletida 

11 MAGALHÃES, José Carlos de. O Mundo no século XXI. In: BAPTISTA, Luiz Olavo; 
RAMINA, Larissa; FRIEDRICH, Tatyana (Org.). Direito Internacional Contemporâneo. 
Curitiba: Juruá, 2014.

12 Artigo 38. 1. A Corte, cuja função é decidir de acordo com o direito internacional as 
controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará: a) as convenções internacionais, quer gerais, 
quer especiais, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes; b) 
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no citado dispositivo, não pode ter a pretensão de exaurir as fontes do direito 
internacional. Ao menos dois tipos dessa nova normatividade internacional 
podem ser identificados, quais sejam, as normas de jus cogens e as normas de soft 
law, cuja natureza jurídica é discutida, mas cuja importância prática é indiscutível.

Essas novas formas de normatividade no plano do direito internacional exigem 
uma reavaliação crítica das suas fontes tradicionais13. As normas de jus cogens têm 
sua inspiração em Kant e em seu Projeto de Paz Perpétua (1795), em que explica 
que um verdadeiro direito cosmopolita e universal efetiva-se quando a violação 
dos direitos em um só lugar da Terra é sentida em todos os outros. Segundo Kant:

“Ora, como se avançou tanto no estabelecimento de uma 
comunidade (mais ou menos estreita) entre os povos da Terra que a 
violação do direito num lugar da Terra se sente em todos os outros, 
a ideia de um direito cosmopolita não é nenhuma representação 
fantástica e extravagante do direito, mas um complemento 
necessário de código não escrito, tanto do direito público como do 
direito das gentes, num direito público da humanidade em geral 
e, assim, um complemento da paz perpétua, em cuja contínua 
aproximação é possível encontrar-se só sob esta condição14”.

Trata-se de noção que passa a ser discutida nos bastidores internacionais a 
partir da década de sessenta, no momento em que o número de Estados que 
compõe a sociedade internacional aumenta significativamente em razão do 
processo de descolonização na África e na Ásia. Consistem em normas imperativas, 
portanto de hierarquia superior, que se sobrepõem à autonomia da vontade dos 
Estados e que são inderrogáveis pela vontade dos mesmos, opondo-se ao antigo 
jus dispositivum. Verifica-se um progressivo abandono do dogma ultrapassado 
da doutrina voluntarista, que via na vontade dos Estados o único fundamento 

o costume internacional, como prova de uma prática geral aceita como sendo o direito; c) os 
princípios gerais de direito reconhecidos pelas Nações civilizadas; d) sob ressalva da disposição 
do art. 59, as decisões judiciárias e a doutrina dos publicistas mais qualificados das diferentes 
Nações, como meio auxiliar para a determinação das regras de direito. ESTATUTO DA 
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm. Acesso em 1o de abril de 2013.

13 CANÇADO TRINDADE, op. cit., pp. 3-96.
14 KANT, Immanuel. A Paz Perpétua. Um Projecto Filosófico. Trad. Artur Mourão. Covilhã: 

Universidade da Beira Interior, 2008, p. 22. Disponível em www.lusosofia.net Acesso em 
12/10/2013.
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de validade do direito internacional, para dar lugar à moderna tendência em se 
considerar como obrigatórias certas normas internacionais que não são emanadas 
diretamente da manifestação de vontade dos Estados. Tatyana Scheila Friedrich 
ressalta que:

“de fato, jus cogens causa algumas modificações na estrutura do 
direito internacional. Ele resgata elementos do antigo direito 
natural e transfere o foco das decisões do consentimento individual 
do Estado para a vontade coletiva da comunidade internacional. 
Além disso, insere no sistema a idéia de proteção de direitos 
superiores15”.

A anarquia do direito internacional clássico e a equivalência de suas fontes 
cede lugar à hierarquização e verticalização das normas de direito internacional, 
que passa a reconhecer como superiores as normas de jus cogens. Resulta dessa 
nova configuração normativa a possibilidade de fazer uso do critério hierárquico 
para a solução de antinomias envolvendo normas de jus cogens.

O conceito de jus cogens, contudo, é impreciso. Não há definição precisa sobre 
o que significa, embora haja consenso geral de que se trata de preceitos de caráter 
universal que asseguram, dentre outros, o respeito a direitos humanos, (muito 
embora as normas de jus cogens não coincidam com as normas de proteção dos 
direitos humanos). E, considerando que o direito internacional regula relações 
dinâmicas, novos conceitos jurídicos poderão ser incluídos no rol das normas 
de jus cogens. É justamente essa dinâmica que fez com que o papel do Estado 
tenha se alterado, com o ingresso de outros atores, dentre os quais as organizações 
internacionais, ao auxiliar nesse processo, a exemplo da Corte Internacional de 
Justiça por meio de sua jurisprudência16.

A concepção de jus cogens veio para limitar a autonomia da vontade do Es-
tado soberano na ordem internacional, a fim de assegurar a ordem pública (ordre 
public) no cenário mundial, consistindo no principal limite ao livre consentimento 
dos Estados. A noção de ordem pública internacional ou jus cogens tem sido o 
principal impulso para o grande progresso do Direito internacional, proibindo 

15 FRIEDRICH, Tatyana Scheila. As Normas Imperativas de Direito Internacional Público. Jus 
Cogens. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 182.

16 MAGALHÃES, op. cit.
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os Estados de concluir tratados que privilegiam interesses particulares em detri-
mento dos interesses comuns de toda a sociedade internacional17.

De mais a mais, a noção de jus cogens não é meramente teórica, ao contrário, 
o termo foi previsto expressamente em texto jurídico internacional de grande 
relevância, que vem a ser a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 
1969, em seus artigos 53 e 6418, além de já ter sido contemplada na jurisprudência 
dos principais tribunais internacionais, como no célebre obter dictum da Corte 
Internacional de Justiça no Caso da Barcelona Traction de 1970, em que a 
Corte faz a distinção entre obrigações dos Estados vis-à-vis de outros Estados, e 
obrigações dos Estados em relação a toda a comunidade internacional, que seriam 
as obrigações erga omnes19.

Hoje, percebe-se que há uma relação cada vez mais estreita entre as normas de 
jus cogens e as normas de proteção dos direitos humanos, onde estão os exemplos 
mais correntes de normas imperativas, como autodeterminação dos povos, 
proibição da agressão, proibição do genocídio, proibição da escravidão, proibição 
da discriminação racial e proibição do apartheid.

O reconhecimento do jus cogens na Convenção de Viena de 1969 sobre 
Direito dos Tratados causou impacto aos dogmas voluntaristas, e um repensar 
dos próprios fundamentos do direito internacional.

 A respeito das normas de soft law, o Institut de Droit International - IDI, 
sob a relatoria de Michel Virally, analisou em sua sessão de Cambridge de 1983, 

17 FRIEDRICH, op. cit.
18 Artigo 53: “Tratado em Conflito com uma Norma Imperativa de Direito Internacional Geral 

(jus cogens). É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma 
imperativa de Direito Internacional geral. Para os fins da presente Convenção, uma norma 
imperativa de Direito Internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade 
internacional dos Estados como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é 
permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de Direito Internacional geral da 
mesma natureza”. Artigo 64: “Superveniência de uma Nova Norma Imperativa de Direito 
Internacional Geral (jus cogens). Se sobrevier uma nova norma imperativa de Direito 
Internacional geral, qualquer tratado existente que estiver em conflito com essa norma torna-
se nulo e extingue-se”. CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE DIREITO DOS TRATADOS. 
PLANALTO. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/
Decreto/D7030.htm Acesso em 1o de abril de 2013.

19 Muito embora a Corte Internacional de Justiça não tenha conseguido estabelecer os 
parâmetros conceituais que aproximam ou diferenciam as normas de jus cogens e as obrigações 
erga omnes.
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a distinção entre “textos internacionais de caráter jurídico e textos internacionais 
desprovidos desse caráter”20:

“Constatando que os Estados adotam frequentemente, sob de-
nominações diversas, textos por meio dos quais eles aceitam, 
em suas relações mútuas, compromissos que foram concebidos 
expressamente ou implicitamente, como desprovidos de caráter 
jurídico, ou cujo caráter ou alcance é de difícil determinação21.”

O IDI, portanto, constatou a prática da adoção de textos internacionais que, 
apesar de gerarem obrigações para os Estados, não revestem caráter jurídico, 
estando em uma zona cinzenta entre o universo do direito e do não direito. Opõem-
se as normas de soft law às normas de hard law, sendo aquelas caracterizadas como 
um direito flexível, maleável ou plástico22. Trata-se de espécie de regulamentação 
não obrigatória, que deixa uma margem de apreciação em relação ao cumprimento 
de seu conteúdo. A relação entre instrumentos de soft law e de hard law constitui 
um dos problemas mais delicados do ponto de vista político, porque aqueles 
são normalmente retirados dos controles dos parlamentos e das jurisdições, 
tanto nacionais, como internacionais. Ao mesmo tempo, sua flexibilidade faz-se 
indispensável, pela capacidade de disciplinar situações nas quais falta a vontade 
política de concluir tratados internacionais23.

Salem Hikmat Nasser destaca a necessidade de flexibilização do direito 
internacional, “acometido de insuficiências de adequação”24, em que as normas 
de soft law seriam “regras cujo valor normativo seria limitado, seja porque os 
instrumentos que as contêm não seriam juridicamente obrigatórios, seja porque 

20 “Textes internationaux ayant une portée juridique dans les relations mutuelles entre leurs 
auteurs et textes qui en sont dépourvus”. Disponível em http://www.idi-iil.org/idiF/
resolutionsF/1983_camb_02_fr.PDF Acesso em 13/08/2013.

21 “Constatant que les Etats adoptent fréquemment, sous des dénominations diverses, des 
textes par lesquels ils acceptent, dans leurs relations mutuelles, des engagements dont il est 
convenu, expressément ou implicitement, qu’ils ne sont pas de caractère juridique, ou dont le 
caractère ou la portée est difficile à déterminer”. Disponível em http://www.idi-iil.org/idiF/
resolutionsF/1983_camb_02_fr.PDF Acesso em 13/08/2013.

22 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 5ª Ed. rev., at. e 
ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, 1104 p., p. 159.

23 Hubert Thierry, apud MAZZUOLI, id., p. 157.
24 NASSER, Salem Hikmat. Fontes e Normas do Direito Internacional. Um estudo sobre a Soft 

Law. São Paulo: Atlas, 2005, p.19.
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as disposições em causa, ainda que figurando em um instrumento constringente, 
não criariam obrigações de direito positivo, ou não criariam senão obrigações 
pouco constringentes25”. Acrescenta o referido autor a existência não de um 
conceito único de soft law, mas de um conceito multifacetado, plural, em que 
“aquilo que se presta a dúvidas é o pertencimento dos fenômenos da soft law 
ao universo jurídico da normatividade internacional26”. Conclui o autor que a 
soft law não constitui nova fonte autônoma de direito internacional, mas que “ 
o direito internacional se transforma, sendo a soft law parte da transformação”, 
sendo “a ordem jurídica internacional desafiada e possivelmente transformada 
por fenômenos de juridicidade menos rígida ou de pré-juridicidade27”.

As normas de soft law são mais comuns em algumas áreas, quais sejam, 
a área econômica internacional, como por exemplo, os documentos 
adotados pelo G828 (Grupo dos 8), pelo G2029 (Grupo dos 20), pelo grupo 

25 SALMON, Jean. Les notions à contenu variable en droit international public. In: 
PERELMAN; VAN DER ELST (Org.). Les notions à contenu variable en droit. Apud 
NASSER, Salem Hikmat. Fontes e Normas do Direito Internacional. Um estudo sobre a Soft 
Law. São Paulo: Atlas, 2005, p. 25.

26 NASSER, id, p. 26.
27 NASSER, id, p. 29.
28 A sigla G-8 corresponde ao grupo dos oito países mais ricos e influentes do mundo, do qual 

fazem parte os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Canadá, França, Itália, Reino Unido e 
Rússia. Antes chamada de G-7, a sigla alterou-se com a inserção da Rússia, que ingressou no 
grupo em 1998. Explicitamente, a função do G-8 é a de decidir quais os rumos da economia 
mundial, pois esses países possuem economias consolidadas e suas forças políticas exercem 
grande influência nas instituições e organizações mundiais, como ONU, FMI, OMC. 
A  discussão gira em torno do processo de globalização, abertura de mercados, problemas 
ambientais, ajudas financeiras para economias em crise, entre outros. 

29 O G-20 consiste num grupo de países emergentes criado em 20 de agosto de 2003, sob 
o comando do Brasil, e cuja atuação se concentrou na agricultura. Na V Conferência 
Ministerial da OMC, os objetivos principais do Grupo foram a defesa de resultados nas 
negociações agrícolas que refletissem o nível de ambição do mandato das negociações da 
Rodada de Doha e os interesses dos países em desenvolvimento. Os membros do G-20, que 
podem variar, somavam na ocasião um número de 24. Seus países membros respondiam por 
60 % da população mundial, 70 % da população rural do mundo e 26% das exportações 
agrícolas mundiais. Desde a sua criação, o G-20 conta com membros flutuantes, mas seus 
representantes formam o G-4 (China, Índia, Brasil e África do Sul), que respondem juntos 
por 60% da população mundial e 26% das exportações agrícolas mundiais. Do continente 
africano, estão incluídos África do Sul, Egito; Nigéria; Tanzânia e Zimbábue. Da Ásia, 
participam China; Filipinas;  Índia; Indonésia; Paquistão  e  Tailândia. Da Europa, estão 
Turquia;  República Checa e  Hungria. Por fim, da América Latina participam Argentina; 
Bolívia, Brasil; Chile; Cuba; Guatemala; México; Paraguai; Uruguai e Venezuela. G20, 
disponível em: www.g20.org, acesso em 20 de agosto de 2012.
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dos BRICS30, bem como na proteção internacional dos direitos humanos 
(resoluções da Assembleia Geral da ONU) e na proteção internacional do 
meio ambiente, como a Agenda 21 e a Declaração intitulada O Futuro que 
Queremos, adotada por ocasião da Conferência das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável, a RIO+20. No último 
caso, foram negociações difíceis até se chegar à redação de um instrumento 
internacional de soft law, que tentou acomodar os interesses opostos dos 
países desenvolvidos e em desenvolvimento, o que por si só demonstra a 
importância da referida Declaração – ainda que se trate de um texto de soft 
law. A adoção de documentos dessa sorte revela a necessidade de flexibilidade 
da normatividade inerente às relações internacionais contemporâneas.

Apesar de todos os questionamentos dirigidos à concepção de um direito 
não vinculante, ou de normas “relativizadas”, é fato que os instrumentos de soft 
law importam para o direito internacional contemporâneo, pois “influenciam 
os comportamentos, organizam a sociedade e resultam da combinação de 
necessidades sociais, valores e relações de poder”, muito embora “diferentemente 
do direito, as normas criadas por instrumentos de soft law não resultam dos 
processos considerados pelo ordenamento jurídico internacional como aptos a 
criarem normas jurídicas”31.

5. a superação do estatocentrismo no direito inter-
nacional

A transformação mais marcante do direito internacional pós-vestefaliano, 
contudo, está na superação do estatocentrismo que o caracterizou durante todo 
o período clássico. 

A superação do estatocentrismo está comprovada na transformação da 
subjetividade internacional. Muitos jusinternacionalistas têm se debruçado a 

30 A sigla BRICS se refere a um grupo de países formado, originalmente, por Brasil, Rússia, 
Índia e China, ao qual posteriormente se juntou a África do Sul. Trata-se de um grupo de 
países em um estágio similar de desenvolvimento econômico, que tem procurado caminhos 
de cooperação com vistas à uma maior influência geopolítica. Desde o ano de 2009, os líderes 
do grupo realizam cúpulas anuais.

31 NASSER, op. cit., pp. 160-161.
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descortinar referida transformação, entre os quais estão, no Brasil, Antonio 
Augusto Cançado Trindade, Flávia Piovesan, André de Carvalho Ramos e 
Paulo Borba Casella, para quem as principais questões a serem enfrentadas pelo 
direito internacional incluem “a inserção do indivíduo como sujeito de direito 
internacional e, igualmente, o estabelecimento de limites à soberania dos Estados, 
em favor de um interesse comum32”. Trata-se de verdadeiro resgate histórico, da 
posição do ser humano no direito internacional, consoante inclusive as origens 
históricas da disciplina, bastando lembrar algumas considerações dos chamados 
“fundadores do direito internacional”. O jus communicationis de Francisco de 
Vitoria foi concebido como um direito para todos os seres humanos. Assim, já nos 
séculos XVI e XVII, para Francisco de Vitoria e também para Francisco Suárez o 
Estado não era sujeito exclusivo do direito das gentes, que incluía os indivíduos 
e também os povos. No século XVII, Hugo Grócio levou em consideração 
antes a humanidade, e só depois os Estados. Ao compreender a ordem jurídica 
internacional como necessária e não só voluntária, Hugo Grócio recorreu à recta 
ratio para fundamentar sua posição33.

Cumpre lembrar importante discussão que foi travada já em 1929 pelo  
Institut de Droit International, por meio de sua 22ª Comissão, e que levou à 
adoção de uma resolução contendo a “Déclaration des droits internationaux de 
l’homme” cujo primeiro considerandum afirma que “a consciência jurídica do 
mundo civilizado exige o reconhecimento ao indivíduo de direitos subtraídos do 
qualquer atentado por parte do Estado34”.

Ao lado dos sujeitos clássicos do direito internacional, primeiro Estados 
e depois organizações internacionais (que de certa forma não romperam com 
o monopólio estatal, vez que são definidas como “associações de Estados”), o 
indivíduo reaparece como sujeito do direito internacional, com o surgimento de 
direitos e obrigações a eles destinados no plano internacional, e inclusive a criação 
de mecanismos internacionais para assegurar esses direitos e obrigações, a partir 
da construção de um direito internacional dos direitos humanos.

32 CASELLA, Paulo Borba. Direito internacional – A Abordagem pós-moderna dos clássicos 
e os novos desafios. In: RAMINA, Larissa; FRIEDRICH, Tatyana. Direito Internacional 
Multifacetado. Curitiba: Juruá, 2014.

33 CANÇADO TRINDADE, op. cit., p. 8.
34 Disponível em www.idi-iil.org Acesso em dez 2013.
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Trata-se do fenômeno denominado por Cançado Trindade de “humanização 
do direito internacional”35, em que a sociedade internacional deixa de ser 
interestatal, abrigando novos sujeitos, e principalmente os indivíduos. 

A construção do direito internacional dos direitos humanos impõe-se como 
um obstáculo à ideia de que o tratamento que o Estado reservava aos seus próprios 
cidadãos recaía no resguardo da jurisdição doméstica, também chamada de 
domínio reservado ou autonomia constitucional, na esfera da soberania nacional, 
dentro da qual nenhum outro Estado poderia imiscuir-se, sob pena de violação 
do sagrado princípio da não-intervenção ou não-ingerência nos negócios internos 
dos Estados. 

A relativização do conceito de soberania nesse contexto é inevitável. A sobe-
rania, por certo, ainda constitui símbolo político invocado para dar ênfase ao poder 
do Estado. Todavia, os Estados estão subordinados às organizações internacionais 
de que participam e às normas de direito internacional geral, dentre as quais 
sobrelevam os costumes e princípios gerais de direito, sem mencionar os tratados 
dos quais são Partes. Encontram-se compelidos a respeitar os direitos humanos, o 
que nem sempre acontece, mas não se atrevem mais a afirmar que, dentro de suas 
fronteiras, tem liberdade para agir a seu talante36.

Registre-se, também, que no século XIX, na Itália, Pasquale Stanislau 
Mancini (e também Terenzio Mamiani e Pasquale Fiore, com algumas diferenças) 
discutiram a concepção de nação como titular do direito de dispor de si mesma, 
e de se transformar em Estado, por isso a nação precederia a própria existência 
do Estado. A idéia seria a construção do direito internacional primeiramente a 
partir da nação, e apenas posteriormente a partir do Estado, considerado como 
uma noção artificial oriunda das doutrinas contratualistas. Por isto, dever-se-ia 
atribuir papel importante aos indivíduos integrantes de uma entidade coletiva, 
se se pretendesse um direito internacional justo. E aqui estava, talvez, o primeiro 
embrião do princípio da autodeterminação dos povos previsto no artigo 1º § 2º 
da Carta das Nações Unidas37, que insere os povos, para além dos Estados, como 

35 CANÇADO TRINDADE, Évolution du droit international au droit des gens. Paris : Pedone, 
2008.

36 MAGALHÃES, op. cit.
37 MAFRICA, Chiara Antonia Sofia. Representações do princípio de nacionalidade na doutrina 

internacionalista do século XIX na construção da ideia de autodeterminação dos povos: 
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titulares de direitos – o direito à autodeterminação – advindos do ordenamento 
jurídico internacional.

Há que se fazer breve menção, ainda, à intensificação da atuação de impor-
tantes atores internacionais, identificados nas organizações não-governamentais e 
nas empresas transnacionais. As organizações não-governamentais, constituídas 
de acordo com as leis nacionais onde têm sua origem, representam a participação 
cada vez mais densa da sociedade civil no plano internacional, propondo-se a 
atuar em defesa do interesse público nacional e internacional. Hoje, constata-se 
um declínio da abordagem clássica de formação do direito internacional com 
base nas fontes manifestadas nas relações interestatais, reconhecendo também as 
“fontes não-estatais”, decorrentes da atuação de entidades da sociedade civil no 
plano internacional. Para além dos indivíduos, hoje não é possível desconsiderar 
as ONGs e demais entidades da sociedade civil como atuantes no processo de 
formação e de efetiva aplicação das normas internacionais.

Por outro lado, a atuação das empresas transnacionais é, em grande parte, 
responsável pelo estreitamento dos mercados globais e pelo impulso da 
globalização em seu aspecto econômico, apreciado por vários analistas como um 
fenômeno negativo, em razão do agravamento do abismo de desigualdade social 
no cenário mundial.

Acrescente-se a tudo isto, o surgimento de uma opinião pública internacional, 
que tende a posicionar-se a favor ou contra certas regras e políticas internacionais, 
a exemplo dos movimentos anti-globalização. A utilização da Internet possibilita 
ao ser humano a interação com as variadas regiões do planeta, sem a interferência 
do Estado e sem qualquer controle eficaz, dando-lhe liberdade, ampliando-lhe 
a capacidade de análise do mundo. A instantaneidade da informação impede 
às autoridades governamentais a possibilidade de manipulação de dados e o 
monopólio da sua utilização. A sociedade civil desvencilha-se cada vez mais 
do aparato governamental, tendendo a estabelecer nova forma de organização 
política para coordenar essa multiplicidade de atores internacionais38.

continuidades e rupturas em um discurso liberal. Florianópolis, 2014, 234 p. Dissertação 
(Mestrado em Direito), Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, 2014.

38 MAGALHÃES, op. cit.
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Por outro lado, há que se fazer menção às inquietações teóricas de várias 
correntes de pensamento, que se dedicam a superar o direito internacional 
centrado nas preocupações com o Estado e com a soberania. Atualmente, e a 
partir do final do século XX, despertam interesse as chamadas “Abordagens do 
Terceiro Mundo ao Direito Internacional”, tradução da expressão de língua inglesa 
“Third World Approaches to International Law (TWAIL)”, que têm atraído 
estudiosos não apenas dos países do chamado “Terceiro Mundo”, mas também 
de autores simpatizantes das correntes críticas (“critical legal studies”) do direito 
internacional39. Referidas abordagens propõem-se a desviar o foco principal do 
direito internacional na centralidade do Estado, baseando-se na necessidade de 
democratizar o direito internacional considerando os interesses dos povos do 
terceiro mundo. Balakrishnan Rajagopal, por exemplo, propõe redirecionar o 
foco do direito internacional do Estado para os movimentos sociais40.

6. conclusões: a reformulação da soberania estatal

A limitação do conceito de soberania, como já afirmado, tornou-se até direito 
positivo, ao ser incluído na Convenção de Viena do Direito dos Tratados preceito 
que considera nulos os tratados que violem norma de jus cogens. Embora nem 
todos os Estados a tenham ratificado, suas disposições são consideradas costume 
internacional e, portanto, fonte que obriga mesmo os países que dela não são 
Estados-Partes.

Luigi Ferrajoli já chamou a atenção para o fato de que, após a Revolução 
Francesa, percebem-se duas histórias paralelas e opostas da soberania: de uma 
progressiva limitação interna da soberania, no plano do direito estatal, e de uma 
progressiva absolutização externa da soberania, no plano do direito internacional. 
Segundo o referido autor, “a comunidade selvagem de Estados soberanos atinge 
seu auge nos cem anos que vão da metade do século XIX à metade do século XX, 
e que também são os cem anos da construção, na Europa, do Estado de Direito 
e da democracia41”.

39 GALINDO, George Rodrigo Bandeira. A Volta do Terceiro Mundo ao Direito Internacional. 
Disponível em www.sistemas.mre.gov.br. Acesso em 13/03/2014.

40 RAJAGOPAL, Balakrishnan. El Derecho Internacional desde Abajo. El desarrollo, los 
movimientos sociales y la resistencia de del Tercer Mundo. Bogotá: ILSA, 2005.

41 FERRAJOLI, Luigi. A Soberania no Mundo Moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
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O movimento de positivação dos direitos humanos na ordem internacional 
iniciou-se no pós-Segunda Guerra Mundial como reação às atrocidades e 
aos horrores verificados na gestão dos sistemas totalitaristas, que resultaram 
na “coisificação” do ser humano e na violação da dignidade humana, como 
demonstrou Hannah Arendt em vários dos seus escritos.

Na linguagem de Luigi Ferrajoli, os direitos humanos podem ser identificados 
como “a lei dos mais fracos” contra a “lei dos mais fortes”, voltados para a proteção 
da dignidade humana42. Para Antonio Augusto Cançado Trindade, trata-se 
de reorientar o direito internacional como instrumento para a realização da 
dignidade humana, e não mais das pretensões de poder dos Estados soberanos43. 
Em suas palavras,

“... a nenhum Estado é dado tentar situar-se acima do Direito, 
voltamos às origens conceituais tanto do Estado nacional como do 
Direito Internacional. Quanto ao primeiro, não há que se esquecer 
que o Estado foi originalmente concebido para a realização do 
bem comum, e que existe para o ser humano, e não vice versa. 
Quanto ao segundo, tampouco há que se olvidar de que o Direito 
Internacional não era em suas origens um direito estritamente 
interestatal, mas sim o direito das gentes44”.

Atualmente, percebem-se dois fenômenos que corroem progressivamente 
a soberania nacional na seara da proteção internacional dos direitos humanos, 
que poderiam identificados como o aumento quantitativo dos instrumentos 
internacionais de proteção de direitos humanos, sendo que hoje se constata a 
existência de imenso rol de instrumentos internacionais na matéria, além das 
normas consuetudinárias e das normas de jus cogens, e o fenômeno conhecido em 
doutrina como “jurisdicionalização” ou “justicialização do direito internacional”, 
com a instituição de jurisdições internacionais45.

42 Id.
43 CANÇADO TRINDADE, op.cit.
44 CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto. A Humanização do Direito Internacional. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2006, p. 17.
45 Uma característica interessante da jurisdicionalização do direito internacional na proteção 

dos direitos humanos, e que merece ser observada, consiste em que no plano global, 
a jurisdicionalização foi sendo operada na esfera penal, enquanto no plano regional a 
jurisdicionalização foi sendo operada na esfera civil.
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A partir da instituição das jurisdições internacionais, passa-se a falar nas reais 
capacidades internacionais ativa e passiva do indivíduo. Em relação à capacidade 
ativa, menciona-se a possibilidade de pleitear junto aos órgãos quase judiciais do 
sistema onusiano de proteção dos direitos humanos, a exemplo dos vários Comitês 
instituídos por tratados internacionais46, e órgãos quase judiciais e judiciais dos 
sistemas regionais de proteção dos direitos humanos nos âmbitos europeu, 
interamericano e africano, a exemplo da Corte Europeia de Direitos Humanos, 
da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos e da Corte Africana dos Direitos Humanos e dos Povos.

No que diz respeito à capacidade internacional passiva do indivíduo, men-
ciona-se a evolução dos tribunais internacionais instituídos por vencedores 
para julgar vencidos, a exemplo de Nuremberg e Tóquio, para os tribunais 
internacionais ad hoc criados por resoluções do Conselho de Segurança da ONU 
– Tribunal Penal Internacional para a Ruanda e Tribunal Penal Internacional para 
a Ex-Iugoslávia e finalmente para a criação do primeiro tribunal internacional 
permanente da história da humanidade, com competência para julgar pessoas 
acusadas de violações de normas internacionais de proteção dos direitos humanos 
em tempos de conflito armado. Trata-se do Tribunal Penal Internacional (TPI), 
criado em 1998 pelo Estatuto de Roma e instituído em 2002 em Haia47.

A criação dos tribunais penais internacionais viabilizaram a compreensão de 
que os crimes contra o direito internacional são cometidos por indivíduos, e não 
por entidades abstratas, no caso os Estados. 

46 O principal órgão da ONU responsável pela proteção dos direitos humanos, criado em 2006 
para substituir a antiga Comissão de Direitos Humanos é o Conselho de Direitos Humanos, 
vinculado à Assembleia Geral. Por outro lado, há atualmente nove órgãos convencionais, 
ou seja, órgãos criados por tratados de direitos humanos com o objetivo de supervisionar 
sua implementação. São eles o Comitê de direitos humanos (CCPR); Comitê de direitos 
econômicos, sociais e culturais (CESCR); Comitê para a eliminação da discriminação racial 
(CERD); Comitê para a eliminação da discriminação contra as mulheres (CEDAW); (5) 
Comitê contra a tortura (CAT); Comitê para os direitos da criança (CRC); Comitê para os 
trabalhadores migrantes (CMW); Comitê dos direitos das pessoas portadoras de deficiências 
(CRPD) e Comitê sobre Desaparecimento Forçado (CED). OFFICE OF THE HIGH 
COMMISSIONER FOR THE HUMAN RIGHTS. Disponível em: http://www.ohchr.org/
EN/Pages/WelcomePage.aspx Acesso em: 2 de abril de 2013.

47 COUR PÉNALE INTERNATIONALE – INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. 
Disponível em  : http://www.icc-cpi.int/FR_Menus/icc/Pages/default.aspx Acesso em: 2 de 
abril de 2013.
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A jurisdicionalização dos direitos humanos indica o fortalecimento do 
direito internacional. Nesse sentido, entende-se que há uma evolução do direito 
internacional, ou talvez melhor fosse falar de um verdadeiro regate do direito 
internacional, para o antigo conceito de droit des gens – direito das gentes, que 
significa a ordem jurídica da comunidade humana, ou seja, dos indivíduos 
considerados isoladamente ou em grupos - povos. É certo que entre esses grupos 
políticos, as coletividades estatais são os mais importantes. O direito das gentes 
assim concebido propõe um corpo de normas de direito público e de direito 
privado, constituindo um direito comum internacional. Tatyana Friedrich ressalta 
que “vários tratados versando sobre relações privadas internacionais referem-se 
também aos Direitos Humanos48”.

Nessa concepção, identifica-se, após o processo de consolidação do Estado 
Democrático de Direito no plano interno, uma progressiva constitucionalização 
do direito internacional, com a identificação de valores éticos considerados 
supremos por toda a comunidade internacional. Passa-se, cada vez mais, a aceitar 
a ideia da existência de uma verdadeira comunidade internacional, substituindo 
progressivamente a mera sociedade internacional. 

Luigi Ferrajoli desenvolve a tese da antinomia irredutível entre soberania 
e direito. Para o autor, a ideia de soberania é incompatível com as Cartas 
Internacionais de Direitos, como a Carta das Nações Unidas e a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. Propõe um direito internacional fundamentado 
não na soberania dos Estados, mas na autonomia dos povos, ou seja, a humanidade 
no lugar dos Estados, um constitucionalismo mundial, inclusive com garantias 
globais. Para o referido autor, fora do direito internacional nenhum dos problemas 
que dizem respeito ao futuro da humanidade pode ser resolvido, e nenhum dos 
valores do nosso tempo pode ser realizado49. No mesmo sentido, Antonio Augusto 
Cançado Trindade menciona a

“reconstrução do jus gentium, consoante a recta ratio, como um 
novo e verdadeiro direito universal da humanidade. Mediante 

48 FRIEDRICH, Tatyana Scheila. A Proteção dos direitos humanos nas relações privadas 
internacionais. In: RAMINA, Larissa; FRIEDRICH, Tatyana. Direito Internacional 
Multifacetado. Curitiba: Juruá, 2014.

49 FERRAJOLI, Luigi. A Soberania no Mundo Moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2002.



i encontro de internacionalização do conpedi

volume 04  69

sua humanização e universalização, o direito internacional 
contemporâneo passa a ocupar-se mais diretamente da 
identificação e realização de valores e metas comuns superiores, 
que dizem respeito à humanidade como um todo50”.
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jurisdição comunitária: a participação 
da comunidade diante do  

direito no século xxi

Marcelino Meleu1

Resumo

Ao inaugurar um modelo de Estado Democrático de Direito destinado a 
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a igualdade 
e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 
sem preconceitos, comprometida na ordem interna e internacional com a 
solução pacífica das controvérsias, a Constituição Brasileira de 1988 propõe o 
rompimento de um paradigma ainda vigorante e estabelece um rol de promessas 
a serem perseguidas. Compreender esse novo panorama implica a necessidade 
de se ressignificar fundamentos ultrapassados, entre eles os que atribuem à 
jurisdição uma função declaratória da lei vinculada ao monismo jurídico, 
do mesmo modo que se reconhece que vivenciamos uma sociedade complexa 
e policontextural, onde o conflito é elemento presente e, por isso, requer a 
atribuição de novos sentidos de gestão e de acesso à justiça. A sociedade é locus de 
análise; nada acontece fora dela. Nesse sentido, há de se reforçar a participação das 
comunidades, na produção do direito, bem como, no desenvolvimento politico 
e social do meio que pertence. A comunidade, por sua vez, apresenta formas 
diversas, identificando entre elas uma comunidade cívica constituída e que se 
constitui pela cidadania participativa. Tal cenário evidencia paradoxos que não 
são resolvidos pelo normativismo, que propõe um processo de tomada de decisão 
com racionalidade por meio de critérios normativos de validade, o que abre 
espaço para uma proposta de policontexturalidade, que permite observar, a partir 
das categorias da teoria dos sistemas, os novos sentidos do Direito e que apresenta 
um conceito de sentido ligado à pluralidade. Com o objetivo de se analisar esses 
novos sentidos do Direito, se introduz a perspectiva autopoietica, para identificar 

1 Advogado. Professor universitário da UNOCHAPECÓ (Chapecó/SC). Doutor em Direito 
Público pela UNISINOS-RS. Mestre em Direito pela URI-Santo Ângelo/RS. Pesquisador 
CNPq. E-mail: marcelinomeleu@unochapeco.edu.br e  marcelinomeleu@gmail.com
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aquilo que não poderia ser pensado em uma visão dogmática unidimensional. 
Assim, por meio do método sistêmico, preconizado por Niklas Luhmann, que 
não é indutivo nem dedutivo, uma vez que pretende descrever os sistemas (aberto 
e fechado) e sua relação com o ambiente, é possível identificar uma nova forma de 
comunicação do sistema jurídico que pressupõe o reconhecimento da diferença 
e repele o consenso originado no exame racional das pretensões de validade. Para 
essa forma, designou-se o termo de jurisdição comunitária. 

Palavras-chave

Sociedade; Comunidade; Jurisdição Comunitária; Autopoiese; Policontex-
turalidade.

Resumen

Para inaugurar un modelo de estado democrático de derecho destinada a 
garantizar el cumplimiento de los derechos sociales e individuales, la libertad, la 
igualdad y la justicia como valores supremos de una sociedad fraterna, pluralista 
y libre de prejuicios, comprometidos en un orden interno e internacional con la 
solución pacífica de controversias, la Constitución brasileña de 1988, propone la 
ruptura de un paradigma todavía vigorizante y establece una lista de promesas a 
ser perseguidos. Entender este nuevo panorama implica la necesidad de redefinir 
sus cimientos significado excedidos, entre los que se adhieren a la jurisdicción 
una función declarativa de derecho vinculada a monismo legal, asimismo se 
reconoce que experimentamos una sociedad compleja y policontextural, donde el 
conflicto está presente y el elemento, ¿requiere la asignación de nuevas direcciones 
y gestión de acceso a la justicia. Lugar geométrico de la sociedad de análisis; No 
pasa nada fuera de ella. En este sentido, hay que fortalecer la participación de 
las comunidades, dentro de la ley, así como la producción, el desarrollo político 
y social de la clase de pertenece. La comunidad, a su vez, tiene varias formas, 
identificando entre ellos una comunidad cívica incorporado y constituido por la 
ciudadanía participativa. Esta situación pone de relieve las paradojas que no son 
resueltas por el normativismo, que propone un proceso de toma de decisiones 
con racionalidad a través de criterios normativos de validez, lo cual hace espacio 
para una propuesta de policontexturalidade, que permite para observar, desde las 
categorías de la teoría de sistemas, los nuevos sentidos de la ley y que presenta 
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un concepto de significado conectado a la pluralidad. Con el objetivo de analizar 
estos nuevos sentidos del derecho, introdujo la perspectiva autopoietica, para 
identificar lo que podría pensarse en una visión dogmática unidimensional. Por 
lo tanto, a través del método sistémico, defendido por Niklas Luhmann, que no 
es deductivo o inductivo, ya que se pretende describir los sistemas (abiertos y 
cerrados) y su relación con el medio ambiente, es posible identificar una nueva 
forma de comunicar el sistema legal que supone el reconocimiento de la diferencia 
y repele el consenso que se originó en el examen racional de las pretensiones de 
validez. De esta forma, señala el término de jurisdicción comunitaria.

Palabras clave

Sociedad; Comunidad; Competencia comunitaria; Autopoiesis. Policontex-
turalidade.

1. introdução

O presente texto se propõe traçar uma breve análise do sistema de justiça 
brasileiro - fundamentado em conceitos tradicionais de jurisdição e processo - e 
questionar as novas premissas que surgem com o Estado Democrático de Direito 
e atravessam aquele sistema, de modo a desafiar esses conceitos tradicionais com o 
objetivo de estudar a comunicação do sistema de justiça por meio da formulação 
e análise de um conceito de jurisdição comunitária, identificando-o como uma 
interface sistêmica entre o ente político e a sociedade civil para a gestão de conflitos 
e a efetivação da justiça na policontexturalidade.

Para tanto, abordam-se, inicialmente, os conceitos e fundamentos da jurisdição, 
do Estado Democrático de Direito, bem como, da jurisdição enquanto um sistema 
autopoiético, com vista a superar a visão tradicional para identificar à produção 
e respeito à diferença. No estudo da Sociologia, é imperiosa a constatação de que 
tudo está dentro da sociedade e, com isso, se faz necessário adentrar nas premissas 
que Luhmann utiliza, por meio da sua teoria, para reivindicar a exigência de uma 
universalidade e, desse modo, pretende abarcar todo o campo da Sociologia, ou 
seja, uma teoria sociológica universal, configurando-se, assim, uma multiplicidade 
de subsistemas (político, jurídico, econômico, etc.).
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Assim, no que tange a visão da jurisdição enquanto sistema autopoiético, 
estuda-se a Teoria Sistêmica e sua contribuição à sociedade para o tratamento 
dos conflitos, pois tal teoria introduz a noção de autopoiese com critérios de 
autorreferência e auto-organização, que explicam a reorganização dos sistemas da 
sociedade e suas interrelações, onde a comunicação é tema central (LUHMANN). 
Com a introdução do tema da globalização, surge a importância de uma reflexão 
autopoiética, por meio da policontexturalidade (TEUBNER; ROCHA), que 
observa um mundo onde o Direito é fragmentado em um pluralismo em que o 
Estado é apenas mais uma de suas organizações.

Em um momento posterior, se analisará a comunidade, uma vez que, um 
espaço importante para a análise dos conflitos é a comunidade, pois as relações 
continuadas, como de vizinhança e convívio a longo prazo, acabam promovendo 
conflitos em sequência. Todavia, se a conflituosidade é inerente ao convívio social, 
também é possível identificar a comunidade como sendo um locus privilegiado para 
o desenvolvimento de uma cidadania participativa, pautada no reconhecimento 
da diferença e do direito à diferença, de modo a propiciar uma coexistência ou 
construção de uma vida em comum, além das diferenças existentes, o que leva a 
uma aproximação com uma comunidade cívica (PUTMAN), contrária, portanto, 
à noção marginal.

Com tais premissas, por fim, estuda-se a inserção de um modelo de jurisdição 
comunitária, a qual pressupõe a participação ativa das comunidades na produção 
e efetivação de direitos. Para tanto, aborda-se o conceito tradicional de jurisdição, 
ou seja, a jurisdição elevada à categoria fundamental e improrrogável, como dis- 
põe o art. 5.º, inc. XXXV da CF/88, que pressupõe uma atuação com força 
decisória vinculativa para a solução ou prevenção de controvérsias, considerada 
uma atividade em que o juiz deve aplicar a lei ao caso concreto, ou seja, revigorando 
uma natureza tão somente declaratória.

Em que pese a controvérsia sobre a (in)existência de uma crise no sistema 
de justiça, a jurisdição brasileira continua a ser interpretada à luz das doutrinas 
tradicionais, desconsiderando a participação comunitária. A jurisdição, atual-
mente oferecida aos cidadãos não tem conseguido ser efetiva, pois não atende 
aos direitos e garantias fundamentais esculpidos na Constituição Federal. Para 
que haja um entendimento autêntico do novo cenário introduzido com a Carta 
de 1988, deve haver a superação do modelo positivista tradicional de entender a 
jurisdição.
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A atividade jurisdicional possui um (novo) sentido a ser desvelado, a partir 
do fundamento de validade instituído pelo paradigma do Estado Democrático 
de Direito. Portanto, se a Constituição de 1988 trouxe uma preocupação com a 
dignidade da pessoa humana, o Poder Judiciário deverá, sempre que provocado, 
exercer a jurisdição, remetendo-se à Constituição Federal, sem o que não poderá 
realizar seu papel voltado à efetivação dos direitos fundamentais.

A presente pesquisa se justifica a partir da necessidade de uma busca de novo 
sentido à jurisdição, que contemple o anseio de uma comunidade inserida em um 
contexto de Estado Democrático de Direito e que apresente como característica 
a multiculturalidade, como no caso brasileiro e da comunidade europeia, a partir 
de uma análise do sistema jurídico lusitano, como paradigma inserido nesta. 
Aliás, há necessidade de se refletir sobre um Direito multicultural: um Direito 
que permita, pelo menos a partir da ideia de sistema, pensar a equivalência 
(ROCHA).

Para tanto, questiona-se se os fundamentos clássicos de desenvolvimento so-
cial e configuração de sistemas jurídicos alcançam, de maneira efetiva, os cidadãos 
e agentes inseridos em comunidades cívicas ou se este tema apresenta uma 
complexidade que extrapola aquela noção clássica. Em caso de identificação dessa 
complexidade, a Teoria Sistêmica e a noção de autopoiese, por meio do contributo 
de Niklas Luhmann e Gunther Teubner, poderão servir de fundamento balizador 
para fins de identificar e reconhecer um paradigma de jurisdição comunitária?

Dessa forma, apoiado em um método sistêmico2, preconizado por Niklas 
Luhmann, que não é indutivo nem dedutivo, visto que pretende descrever os 
sistemas (aberto e fechado), bem como sua relação com o ambiente3, e, diante 

2 Indicado quando estiver em destaque a “Teoria Geral dos Sistemas e às demais correntes 
teóricas que integram o enfoque sistêmico de conhecimento como referencial teórico”, pois 
“quem optar pela utilização do método sistêmico em sua pesquisa não poderá fugir do próprio 
embasamento teórico que o determinou e ainda determina”. (In: MEZZAROBA, Orides; 
MONTEIRO, Claudia Sevilha. Manual de metodologia da pesquisa no direito. 5. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 77). 

3 Um vez que “No existen certezas a prori y ni menos un principio fundante: todos los 
conceptos se clarifican solo como momentos de distinciones, como señales de reconocimiento 
de diferencias y como puntos de partida para abrir y ejecutar opciones ulteriores”. Nesse 
sentido, LUHMANN, Niklas (Prefácio); CORSI, Giancarlo; ESPOSITO, Elena; BARALDI, 
Claudio. GLU – Glossário sobre la teoría social de Niklas Luhmann. 5. ed. México: 
Universidad Iberoamericana, 2006, p. 14.
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das construções teóricas apresentadas no decorrer da pesquisa, são desenvolvidas 
reflexões sobre as possibilidades projetadas pela matriz pragmático-sistêmica 
para reobservar essas questões. A Teoria dos Sistemas, notadamente no trabalho 
realizado por Niklas Luhmann, vem se apresentando como uma importante 
síntese de uma postura epistemológica transdisciplinar. Sua proposta autopoiética 
demarca a qualidade necessária presente nessa teoria para, por meio de uma 
teoria social, observar o direito e atender a complexidade das demandas sociais 
existentes. 

2. jurisdição e estado democrático de direito

A judicialização da jurisdição, entendida aqui, como o monopólio da ati-
vidade jurisdictional, toma corpo em 17 a.C., em Roma, com o surgimento 
da lex Julia privatorum, a qual acaba por afastar a competencia do iudex para 
causas fundadas no ius honorarium. Desta forma, a iurisdictio, antes dividida 
entre a atividade do pretor e a do iudex, agora concentra-se nas mãos do Estado, 
representado por um magistrado-funcionário, competente para a resolução dos 
litígios de natureza privada.

Com esta perspectiva de judicialização, o processo passa a ser considerado 
uma ferramenta de resolução de conflitos. É com a contribuição dos glossadores 
(1100 até 1271) e, pós glossadores romanos (1271 até 1400) que se inicia a 
estruturação do processo civil, utilizados em diversos sistemas. A reorganização 
política das sociedades, e assim, a formação conceitual e estrutural dos Estados, 
ocorrida entre o século XV e XVI, organizados, via de regra, em monarquias, 
passa a identificar o fenômeno de concentração da administração, da legislação e 
da jurisdição na estrutura estatal, pois o ideal absolutista - que surge da crise em 
que mergulhou o feudalismo -, defendia que uma pessoa, o Rei, Senhor Absoluto, 
deveria concentrar todo o poder do Estado em suas mãos, em razão da delegação 
dos poderes de Deus diretamente ao monarca, para que governasse na Terra.

Tal teoria foi a grande responsável pela judicialização da jurisdição, uma vez 
que, defendia esta, pelo exercício por meio de um órgão independente, cujos 
agentes colocar-se-iam na posição de imparcialidade, com o fito de realizar a 
pacificação social de acordo com as normas criadas pelo próprio Estado. Surgia 
então, a figura do Estado-juiz, entendido como órgão monopolizador da função 
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jurisdicional, derivado diretamente do poder estatal. Desde então, o Estado passa 
a ser visto como senhor absoluto da função jurisdicional, por decorrência do 
próprio conceito de soberania herdado ainda do Estado absolutista. Ninguém, 
além do juiz estatal, pode exercer jurisdição.

Com estas breves premissas históricas, que acabam por refletir o conceito 
tradicional, de cariz liberal da jurisdição é que o presente texto procura iniciar 
o debate acerca da necessária reconfiguração daquele conceito, pois, a inserção 
de um Estado Democrático de Direito impõe uma (re)leitura da jurisdição, uma 
vez que o conceito do latim jurisdictio: ditar ou dizer o direito, constitui-se como 
uma das funções do subsistema político da sociedade (Estado), também podendo 
ser entendida, no modelo atual, como sinônimo de prestação jurisdicional, se 
trata de atividade conferida ao Poder judiciário enquanto poder autônomo do 
Estado, revestindo-se, assim, de um “poder de aplicar o direito conferido aos 
magistrados”.4

Todavia, essa ideia, como se refere, está ligada ao Estado Moderno, uma vez 
que, na antiguidade, o Direito era concebido como uma vontade divina, revelada 
pelos sacerdotes, apartando, assim, o Estado, que não o produzia nem o regulava, 
pois não criava normas regulamentadoras. A atividade exercida pelos pontífices 
nesse período é questionada, enquanto atividade jurisdicional.5

Com o surgimento do Estado Liberal, a jurisdição passou a caracterizar-se 
pela mera declaração do Direito proposto pelo legislador, na qual era vedado ao 
juiz interpretar a lei. Na teoria da tripartição dos poderes, pretendia-se evitar a 
arbitrariedade de concentrar em um único indivíduo o poder de legislar, julgar e 
oprimir, caso também se investisse do Poder Executivo.

Dessa forma, a jurisdição limitava-se à mera atividade declaratória, o que 
acabou por influenciar as futuras concepções acerca do Direito. Nessa senda, 

4 ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva. 6. ed. São 
Paulo: Jurídica Brasileira, 1994, p. 748.

5  Nesse sentido, refere Ovídio Baptista da Silva que “a verdadeira e autêntica jurisdição apenas 
surgiu a partir do momento em que o Estado assumiu uma posição de maior independência, 
desvinculando-se dos valores estritamente religiosos e passando a exercer um poder mais 
acentuado de controle social”. In: SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de processo civil: 
processo de conhecimento. 6. ed. São Paulo, v. 1,  2002, p. 24.
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pode-se verificar, na obra de Chiovenda6, que a jurisdição consistia na “função do 
Estado que tem por escopo a atuação da vontade da lei por meio da substituição 
[...] já no afirmar a existência da lei, já no torná-la, praticamente, efetiva”.  
Calamandrei7, por sua vez, sustentava não ser possível apresentar um único 
conceito de jurisdição válido para todos os povos e em todos os tempos, em razão 
da relatividade histórica.

No Brasil, após a instituição do Estado Democrático de Direito, que 
acabou por redemocratizar o país, revigorou-se o constitucionalismo e a volta 
ao Direito8. Sob esse aspecto, constata-se que a jurisdição, hodiernamente, não 
mais corresponde àquela em voga no final do século XIX, voltada à atuação do 
juiz no positivismo jurídico e no Estado Liberal. Assim, dá-se ênfase à chamada 
jurisdição constitucional9/10, que visa fortalecer e efetivar os valores contidos na 
Constituição Federal. 

Modernamente, entendeu-se, no modelo de jurisdição, que o juiz assume 
papel central, pois lhe cabe “decidir os litígios, uma vez que o sistema social 
não suportaria a perpetuação do conflito”11. A busca da paz social há muito 

6 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Processo Civil. 2. ed. Campinas: Bookseller, v. 
2, 2000, p. 08.

7 CALAMANDREI, Piero. Direito processual civil. Tradução de Luiz Abezia e Sandra 
Drina Fernandez Barbery. Campinas: Bookseller, 1999, p. 107.

8  BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos Teóricos e Filosóficos do Novo Direito Constitucional 
Brasileiro (Pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). In: BARROSO, Luís Roberto. 
(Org.). A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações 
privadas. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 01-48.

9 Contrariando o pensamento de Chiovenda, segundo o qual havia autonomia da ação em 
relação ao direito subjetivo material, defendendo a ideia de que a jurisdição somente se 
manifesta a partir da exteriorização da vontade do legislador, re-editando o ultrapassado 
entendimento de que o processo (jurisdição) possuía caráter meramente declaratório. Nesse 
sentido, consultar: CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual. 2. ed. 
Campinas: Bookseller, v. 2, 2000.

10 Compreendendo, como ensina Hesse, que “a Constituição não configura apenas a expressão 
de um ser, mas também de um dever ser. Graças à pretensão de eficácia, a Constituição 
procura imprimir ordem e conformação à realidade política e social. Ela não é apenas 
determinada pela realidade social, mas também determinante em relação a ela. Desse 
modo, a força condicionante da realidade e a normatividade da Constituição podem até ser 
diferenciadas, mas não definitivamente separadas ou confundidas”. (In: HESSE, Konrad. 
A força normativa da constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 
SAFE, 1991, p. 15).

11 MORAIS, J. L. B.; SPENGLER, F. M. Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição. 2. 
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,  2008, p. 65. 
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é perseguida, e poucos operadores jurídicos entendem, com clareza, que uma 
atuação para a resolução do conflito pressupõe uma preocupação maior do órgão 
decisor.

Isso acaba por revelar que não há mais como se acatar os conceitos tradicionais 
de jurisdição, uma vez que, atualmente, esta deve ser vista como jurisdição 
constitucional, ou seja, jurisdição de Estado Democrático de Direito, o que 
implica uma nova compreensão do fenômeno jurisdicional”. Todavia, o modelo 
tradicional de jurisdição continua a vigorar no cenário brasileiro.

2.1. o modelo tradicional (e vigorante) de jurisdição 
no estado brasileiro

A preocupação com os direitos fundamentais e a democracia pautam as 
mudanças ocorridas em várias sociedades, ganhando destaque o chamado 
“Novo Constitucionalismo da América Latina”, o que evidencia um nítido 
avanço em relação aos fundamentos do velho liberalismo e à noção puramente 
intervencionista do Welfare State. Entretanto, no Brasil, ainda ocorre um extremo 
apego à legislação infraconstitucional. Mas esse modelo, com raízes no direito 
romano e com fundamentos na ideologia liberal, passa por um repensar. 

Nesse sentido, convém ressaltar que o entendimento de um ordenamento 
jurídico, vinculado, exclusivamente, para a solução de conflitos da sociedade e que, 
por isso, evidencia uma função repressiva, pelo viés da sanção, resta comprome-
tido com o advento do que se denominou chamar de Estado Democrático, uma 
vez que, neste modelo, há uma preocupação com os antecedentes do conflito, ou 
seja, com a pacificação social, o que revela uma função preventiva, típica do novo 
paradigma. No Brasil, como já se destacou, a Constituição de 1988 inaugurou 
o Estado Democrático de Direito, o que se evidencia tanto na redação do seu 
preâmbulo, como no seu artigo primeiro. Tal modelo apresenta como princípios 
essenciais, entre outros, “o princípio da constitucionalidade, o princípio 
democrático, o sistema de direitos fundamentais e o princípio da justiça social” 

, e, nesse panorama, a jurisdição estatal deve ser devidamente fundamentada sob 
pena de nulidade. Assim, o magistrado tem o dever de fundamentar suas decisões 
com base nos valores, princípios e regras descritas na Constituição Federal.
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O poder do magistrado - que é institucionalizado - é vinculado a uma 
jurisdição constitucional, pois, do contrário, por ser ambivalente, o poder 
do juiz, que deve ser concebido como um dos agentes capacitados para o 
tratamento de conflitos, tando poderia resguardar a vida como fazer morrer (no 
caso, o texto constitucional). Nesse sentido, parte da doutrina considera que o 
magistrado estaria comprometido com uma “única” resposta correta, pois, do 
contrário, haveria uma discricionariedade e, com isso, um rompimento com 
os fundamentos do Estado Democrático de Direito12. Essa, sem dúvida, é uma 
observação do sistema, todavia, a partir da cariz sistêmica a que se vincula este 
trabalho, considera-se possível a obtenção de mais de uma resposta, pois o Es-
tado Democrático de Direito, fundado na igualdade, pluralidade, dignidade da 
pessoa humana, pacificação social, etc., abre um espaço de decisão (observação), 
negado na concepção liberal de juiz boca da lei13. 

A jurisdição concebida a partir do surgimento do Estado Moderno, ou 
seja, como um dos poderes estatais, serviu para uma mudança de paradigma e 
contribuiu, significativamente, para uma transformação na efetivação de direitos, 
se comparada ao Ancien Régime, porém o conceito de jurisdição na atualidade 
deve ser outro, uma vez que não dá conta da complexidade das sociedades pós-
industriais. 

12 Para Lenio Streck, em prol do que “também pode ser chamada de ‘resposta correta’. […], a 
interpretação do direito no Estado Democrático de Direito é incompatível com esquemas 
interpretativo-procedimentais que conduzam a múltiplas respostas, cuja consequencia (ou 
origem) são discricionariedades, arbitrariedades e decicionismos”. In: STRECK, Lenio Luiz. 
Verdade & consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas da possibilidade à 
necessidade de respostas corretas em Direito. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 
277.

13 Leonel Severo Rocha vem declarando a importância da hermenêutica jurídica na construção 
do direito, mas ressalta que esta “possui lacunas teoricas. Por exemplo, logo desembocou 
na dogmática da resposta certa, negando aos juízes o novo espaço conquistador (tido como 
voluntarista). Assim sendo, a hermenêutica jurídica abre um importante ponto de referência 
para a análise da sociedade, para a compreensão do Direito. Por outro lado, logo retrocede 
para acatar o tradicional medo de liberdade citado por Tocqueville. Do mesmo modo, ela não 
explica suficientemente o que seja sociedade, assumindo uma perspectiva de homogeneidade 
social que ignora o pluralismo cultural e o Direito à diferença”. Maiores detalhes em 
(ROCHA, Leonel Severo. Da epistemologia jurídica normativista ao construtivismo sistêmico 
In: ROCHA, Leonel Severo; SCHWARTZ, Germano; CLAM, Jean. Introdução à teoria 
do sistema autopoiético do direito. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013 
p. 25). 
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A partir da constatação de que existem excessos de formalismos que sufocam 
a prestação jurisdicional, surge outro nível de observação sobre a jurisdição, 
uma observação que conceba aquela como uma (entre outras possíveis) 
estratégia contingente para que se viabilizem as decisões jurídicas. Tal estratégia, 
comprometida com a produção e o respeito à diferença, o que revela a jurisdição 
como um sistema autopoiético.

2.2. jurisdição como um sistema autopoiético: supe-
rando a visão tradicional com vistas à produção 
e respeito à diferença

A jurisdição, como estrutura de comunicação entre o subsistema jurídico e a 
sociedade, deve ser observada, a partir da Teoria dos Sistemas, como um sentido 
ligado à pluralidade. Tal cenário policontextural remete à noção de autopoiese, 
uma vez que, em tal contexto, surge a necessidade de se pensar a partir de 
outros pressupostos que não aqueles vinculados a uma visão dogmática e unidi-
mensional.14

Luhmann, em sua teoria, assimila as mudanças que aconteceram no plano 
da Teoria Geral dos Sistemas. Uma das principais mudanças foi a substituição 
do conceito sistema aberto / fechado pelo conceito de autopoiese. Nesse sentido, 
a “autopoiese tem sua origem na teoria biológica de Humberto Maturana 
e Francisco Varela. Etimológicamente, a palavra deriva do grego autos (por si 
próprio) e poiesis (criação, produção)”.15 

Apoiado em Maturana, Lhumann revê sua teoria para incluir o conceito de 
autopoiese proposto pelo biólogo, que considera como elemento característico 
dos sistemas vivos. Luhmann propõe a união de sua autorreferência, que faz 
o sistema incluir a si mesmo no entorno/ambiente, com a autopoiese, a qual 
possibilita o sistema elaborar, a partir de si mesmo, sua estrutura e os elementos 
que o constituem. O autor vai distinguir três tipos fundamentais de sistemas 

14 ROCHA, Leonel Severo. Da epistemologia jurídica normativista ao construtivismo sistêmico 
II. In: ROCHA, Leonel Severo; SCHWARTZ, Germano; CLAM, Jean. Introdução à teoria 
do sistema autopoiético do direito. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013 
p. 36.

15 NEVES, Marcelo. Autopoiese. In: BARRETO, Vicente de Paulo (Org.).Dicionário 
de filosofia do direito. São Leopoldo / Rio de Janeiro: Editora UNISINOS / Editora 
RENOVAR, 2006, p. 80-84.
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autorreferentes: os sistemas vivos; os sistemas psíquicos e pessoais e os sistemas 
sociais. É neste último, os sistemas sociais, que o autor se detém. Para tanto, 
considera que a sociedade é um sistema autorreferente e autopoiético que se 
compõe de comunicação; aliás, a utilização da comunicação, ao invés da vida, 
é o que centralmente distingue a autopoiese de Luhmann daquela proposta por 
Maturana.16

Dessa forma, o termo autopoiese significa que um sistema complexo reproduz 
seus elementos e suas estruturas dentro de um processo operacionalmente fe-
chado, com ajuda dos seus próprios elementos. Aliás, “para Luhmann, os sistemas 
são constituídos por operações, as quais os sistemas, por seu turno, tornam 
possíveis e identificáveis”17, enquanto que, para Maturana, a autopoiese restringe-
se aos sistemas vivos. Luhmann amplia todos os sistemas em que se pode observar 
um modo de operação específico e exclusivo, que são, na sua opinião, os sistemas 
sociais, pois reconhecem a diferença, e os sistemas psíquicos, que percebem o 
mundo, mas que não comunicam, são individuais (internos). 

Assim, quando se comunica acaba-se acoplando estruturalmente, nosso 
sistema psíquico (pensamentos) com o sistema social. Desse modo, pode-se dizer 
que as operações básicas dos sistemas sociais são comunicações, e, as operações 
básicas dos sistemas psíquicos são pensamentos. As comunicações dos sistemas 
sociais se reproduzem por meio de comunicações, sendo que os sistemas psíquicos 
se reproduzem através de pensamentos. Nesse sentido, observa-se que fora dos 
sistemas sociais não há comunicação e, fora dos sistemas psíquicos não há 
pensamento. Ambos os sistemas operam fechados, no sentido que as operações 
que produzem os novos elementos do sistema dependem das operações anteriores 
do mesmo sistema e, são ao mesmo tempo, as condições para futuras operações. 

16 IZUZ QUIZA, Ignacio. Introdução: La urgêecia de una nueva lógica. In: LUHMANN, 
Niklas. Sociedad y sistema: la ambición de la teoria. Trad. Santiago López Petit y Dorothee 
Schmitz. Barcelona: Ediciones Paidós – I.C.E. de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
1990, p. 09-39.

17 GUIBENTIF, Pierre. A comunicação jurídica no quotidiano lisboeta. Proposta de abordagem 
empírica à diferenciação functional. In: ARNAUD, André-Jean; LOPES Jr., Dalmir (Orgs.). 
Niklas Luhmann do sistema social à sociologia jurídica. Trad. Dalmir Lopes Jr.; Daniele 
Andréa da Silva Manão; Flávio Elias Riche. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2004, p. 
178.
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Tal fechamento, ou melhor, tal clausura operativa é base para se entender a 
sociedade, pois, só se descreve uma sociedade como sistema, se, se considerar 
tal sistema como um sistema operativamente fechado18. Como se observa, o 
fechamento é a base da autonomia do sistema. 

Com isso, é importante ressaltar que a autopoiese, em nenhum momento, 
vem negar a importância do meio para o sistema, pois, lembrando, sem meio não 
há sistema. A autopoiese se caracteriza pela autonomia de se autorregulamentar. 
Por isso, para que ocorra uma relação de dois sistemas autopoiéticos, uma vez que, 
para o seu funcionamento necessitam da presença de outros sistemas, Luhmann 
traz a categoria de acoplamento estrutural. Nesse sentido, há de se considerar os 
sistemas psíquicos e sociais, para que o social aconteça, pois este deve se acoplar 
ao psíquico e vice e versa, visto que, quando se comunica, se constrói sentido (os 
pensamentos são externados, tornados públicos ao ambiente, e a interação com 
este pode reconstruir a cognição).

 Destarte, a relação sistema-meio caraterizada por um acoplamento estrutural 
significa que sistemas autopoiéticos - isto é, sistemas de estrutura determinada 
e autorregulativos - não podem ser determinados através de acontecimentos 
do meio, sendo que esses acontecimentos somente podem estimular operações 
internas próprias do sistema, cujo resultado, na maneira como ele se mostra 
para o meio, não é previsível, mas contingente, ou seja, pode abarcar qualquer 
atribuição de sentido.

 Mas, ao mesmo tempo que os sistemas são autopoieticamente fechados, já 
que produzem a si mesmos, de modo a produzir os seus próprios elementos, por 
meio da rede recursiva de suas próprias operações, tal fechamento operacional 
apresenta uma distinção, isto é, uma diferença que se mostra essencial para a 
abertura deste sistema ao ambiente, mas a noção de que o fechamento sistêmico, 
no plano operacional, pressupõe necessariamente sua abertura cognitiva, é um 
dos aspectos mais incompreendidos da teoria de Luhmann.

Como a Teoria dos Sistemas de Luhmann pressupõem como ponto de 
partida um princípio de diferenciação, qual seja, que o sistema não é meramente 

18 Nesse sentido ver: LUHMANN, Niklas. La sociedade de la sociedade. Trad. Javier Torres 
Nafarrate. México: Herder  - Universidad Iberoamericana.2007, p. 66.
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uma unidade, mas uma diferença, isso traz à tona um paradoxo, o qual é 
incompreendido pelos críticos dessa teoria. 

Diante disso, pode-se chamar aquele sistema de autônomo, que, baseado 
em uma regulação autopoiética, mantém relações com o seu meio, guiado pela 
sua diferenciação principal e por seu modus de operação. Assim, um sistema 
autônomo é independente do seu meio, o que diz respeito à estrutura básica de 
sua orientação interna e à forma de processar complexidade, mas dependente 
do seu meio no que diz respeito a dados e matrizes que servem como base de 
informação para o sistema.19

Portanto, tem-se que os sistemas sociais são constituídos por sentido e como  
algo que, ao mesmo tempo, constitui sentido. Isso revela uma mudança 
paradigmática na Teoria Geral dos Sistemas, em que a distinção parte / todo foi 
substituída pela diferença sistema / meio, e a distinção sistema aberto/sistema fe- 
chado cedeu lugar ao modelo da autopoiese. Tal contexto fica claro quando 
se enfocam as operações que usam e produzem sentido. São elas que permi-
tem distinguir o sistema do meio ou distinguir entre autorreferência e 
heterorreferência.    

Nesse contexto, o sistema jurídico se obriga a constantemente criar condições 
que afastem um curto-circuito da autorreferência, o que possibilita que se pense, 
em se tratando de jurisdição, e que se proponham outras condições para a sua 
própria sobrevivência, como meio – função própria da estrutura - de comunicação 
do sistema jurídico.

Apesar de manter-se autônomo frente a outros sistemas, o Direito, que 
assim opera com seu próprio código, adota outros, de natureza moral, política, 
econômica, etc., todavia, sem que com isso seus componentes percam o conteúdo 
especificamente jurídico. Com procedimentos de reprodução jurídica, obtém-se 
a (auto)regulamentação e o (auto)controle da fundamentação das normas jurí-

19 “Segundo Luhmann, o sistema jurídico não tem a capacidade tematizar de forma direta os 
problemas sociais, os valores da sociedade, nem as formas de vida boa para os seres humanos 
que uma determinada sociedade compartilha (porque estes pertencem ao seu entorno). 
Portanto, o fato de o sistema jurídico ser fechado operativamente tem como conseqüência que 
esses elementos são reconstruídos a partir do seu código, e não a partir dos valores tematizados 
na esfera pública”. (In: SAAVEDRA, Giovani Agostini. Jurisdição e democracia:  uma 
análise a partir das teorias de Jürgen Habermas, Robert Alexy, Ronald Dworkin e Niklas 
Luhmann. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2006, p. 33).



i encontro de internacionalização do conpedi

volume 04  87

dicas e seus conteúdos afeitos às exigências sociais de racionalidade, participação 
democrática, pluralismo de valores, eficiência econômica, etc., até porque não 
é mais possível, nas sociedades hipercomplexas de hoje em dia, que o Direito 
se limite a consagrá-las formalmente, nem se pode pretender que ele as realize 
plenamente, sem que se estruturem os procedimentos jurídicos. 

A partir deste contexto, a Constituição se revela como grande responsável 
pelo acoplamento estrutural entre os (sub)sistemas jurídico e político, e, neste 
espaço, os direitos fundamentais se constituem com o que há de mais importante 
a ser consagrado naquela Carta. Mas, para que o sistema jurídico se caracterize 
de forma definitiva como um sistema social autopoiético, é necessário identificar 
sob que forma exclusiva a esse sistema - o do Direito - se veiculam comunicações.

Com a complexidade do mundo pós-moderno, as melhores soluções dos 
problemas que são peculiares a esse contexto surgirão do confronto de opiniões 
divergentes (da diferença), desde que se parta de um consenso básico quanto à 
possibilidade de se chegar e um entendimento mútuo, para o que não se pode 
partir de ideias preconcebidas, a serem impostas aos outros. Ou seja, as melhores 
soluções estão insertas na comunidade, deste que esta apresente uma perspectiva 
cívica e, assuma seu papel no desenvolvimento político e social, atuando na 
produção de direitos que melhor atenda seus membros.

3. comunidade cívica: atora na contribuição da pro-
dução de direitos

A preocupação com o efetivo acesso à justiça na contemporaneidade deve le-
var em consideração os anseios das comunidades inseridas na sociedade observada. 
No cenário brasileiro, principalmente após a introdução de um modelo de Estado 
Democrático de Direito, com a Carta de 1988, pautada no pleno exercício dos 
direitos sociais e individuais: liberdade, desenvolvimento, igualdade e justiça como 
valores de uma sociedade pluralista comprometida com a solução pacífica das 
controvérsias20, há que se levar em consideração os anseios de uma comunidade 
multicultural como a brasileira, pois só “o reconhecimento do pluralismo jurídico 
na perspectiva da alteridade e da emancipação revela o locus de coexistência para 

20 Como disciplina o preâmbulo da Constituição Federal Brasileira de 1988.
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uma compreensão crescente de elementos multiculturais criativos, diferenciados 
e participativos”.21

Se, como lembra Warat, o monismo jurídico da teoria pura do direito 
“elimina de seu seio toda noção metajurídica e não só a valorização jurídica (a 
axiológica), senão também a faticidade (os fatos), ficando tão só com a norma e 
seu enfoque técnico-jurídico, o qual se reduz à demonstração lógica da validade 
das normas jurídicas”22, então se faz necessária a reintrodução política do poder 
da comunidade, bem como “o retorno dos agentes históricos, o aparecimento 
inédito de direitos humanos relacionados às minorias e à produção alternativa de 
acesso à Justiça, com base no viés interpretativo da pluralidade de fontes”.23

Assim, pretendendo reforçar a participação das comunidades para o acontecer 
da comunicação jurídica, importa destacar o sentido empregado à noção de 
comunidade, para fins desta pesquisa.

3.1. comunidade: um locus privilegiado da cidadania 
participativa

A preocupação com o conceito de comunidade ganha corpo e preponderância 
na escrita da história, a começar com a comunidade moral (a família)24. O 
tema comunidade foi tratado, com maior profundidade25, pela Antropologia e 

21 WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo jurídico: um espaço de resistência na construção 
de direitos humanos. (In: WOLKMER, Antonio Carlos; NETO, Francisco Q. Veras; LIXA, 
Ivone M. (Orgs.). Pluralismo jurídico: os novos caminhos da contemporaneidade. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 41).

22 WARAT salienta ainda que “o conteúdo do direito se identifica com a norma. A realidade 
jurídica advém da norma, categoria do conhecimento desvinculada da dinâmica existencial e 
de seu objetivo de valoração e justificação. A realidade jurídica não é significativa, senão tão só 
a norma, que é constituinte daquela”. (In: WARAT, Luis Alberto. Luis Alberto. Introdução 
geral ao direito: a epistemologia jurídica da modernidade. Vol. 2. Porto Alegre: Sergio A. 
Fabris, 1995, p. 19).

23 WOLKMER, op. cit., p. 38.
24 Nesse sentido, Ferdinad Tönnies, em 1887, em seu Comunidade e Sociedade, sustentou que a 

comunidade (Gemeinschaft) repousava nos laços de sangue e de parentesco, sobre associações 
com a terra e laços de lugar, de amizade, de sentimentos partilhados e crenças comuns. (In: 
TÖNNIES, Ferdinand. Community and Society. Trad. Charles Loomis, New York: Harper 
Torchbooks, 1963).

25 Já “no caso da História, a tradição das monografias sobre aldeias é muito mais antiga, porém, 
via de regra, tais estudos eram elaborados por si mesmos ou como expressão do orgulho local 
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Sociologia ainda em meados do século XX, afastando-se do vínculo puramente de 
pertencimento local, para analisar também diferenças políticas e religiosas entre 
regiões, bem como entre tipos de povoados e meios ambientes diversos. Para o 
historiador inglês Peter Burke, “os estudos desse tipo, que destacavam a relação 
entre a comunidade e seu meio ambiente, evitaram o duplo perigo de tratar uma 
aldeia como se fosse uma ilha e de ignorar a relação existente entre microanálise 
e a macro análise”.26

Como lembra Bordieu, a “identidade social reside na diferença, e a diferença 
é afirmada contra o que está mais perto, que representa a maior ameaça”27, 
revelando, portanto, que a identidade de um grupo é elemento importante na 
análise da comunidade28. Assim, “o termo ‘comunidade’ é, portanto, ao mesmo 
tempo útil e problemático”29e distante de um modelo consensual de sociedade, 
pois necessita ser aquela construída e reconstruída. Mas, mesmo retratando um 
modelo consensual de sociedade, como fez Durkheim, ao pregar coesão entre 
membros de um grupo e solidariedade social, não se pode afastar a conflituosidade 
inerente à relação social, pois uma uniformização de conceitos e ideias entre 
membros de grupo social é de todo difícil, senão impossível de se identificar.30

Todavia, se a conflituosidade é inerente ao convívio social, também é 
possível identificar a comunidade como sendo um locus privilegiado para o 

e não como um meio para o entendimento da sociedade mais ampla”. (In: BURKE, Peter. 
História e teoria social. Trad. Klauss Brandini Gerhardt et. al. 3 ed. São Paulo: Editora 
Unesp, 2012, p. 93).

26 BURKE, Op. cit., p. 479.
27 BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. São Paulo: EDUSP; Porto 

Alegre: Zouk, 2012, p. 94.
28 Peter Burke ressalta que “o modo pelo qual a identidade de um grupo é definida em relação ou 

comparação a outros - protestantes versus católicos, homens versus mulheres, nortistas versus 
sulistas, e assim por diante - foi analisado com clareza em um extraordinário trabalho de 
Antropologia Histórica, que estuda a relação entre africanos e afroamericanos. No Brasil, no 
fim do século XIX, alguns escravos libertos com antepassados na África Ocidental decidiram 
voltar para a África, para Lagos, por exemplo, decisão que sugere que esses negros se julgavam 
africanos. Ao retornarem, entretanto, foram considerados forasteiros - brasileiros - pela 
comunidade local (Carneiro da Cunha, 1985). Esse exemplo faz-nos lembrar a importância 
de estudar tanto a identidade individual como a coletiva de dois ângulos, dentro e fora. Não 
podemos pressupor que os outros nos veem como nós mesmos nos vemos”. (In: BURKE, op. 
cit., p. 97-98).

29 BURKE, op. cit., p. 98.
30 BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. São Paulo: EDUSP; Porto 

Alegre: Zouk, 2012, p. 94.
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desenvolvimento de uma cidadania participativa, pautada no reconhecimento 
da diferença e do direito à diferença, de modo a propiciar uma coexistência ou 
construção de uma vida em comum, além das diferenças existentes.

É com esse intuito que a comunidade deve ser identificada para os fins da 
presente pesquisa. Dessa forma, acompanhando as lições de Zygmunt Bauman31, 
não se pode ignorar que o termo comunidade apresenta um sentido próprio. 

Tal concepção vai além daquelas que consideram que “comunidade signi-
fica um grupo de pessoas que compartilham de uma característica comum, 
uma ‘comum unidade’, que as aproxima e pela qual são identificadas”32, já que 
evoca aquilo que falta e de que se necessita, ou seja, “‘comunidade’ é o tipo de 
mundo que não está, lamentavelmente, ao nosso alcance [...]. ‘Comunidade’ 
é nos dias de hoje outro nome do paraíso perdido – mas a que esperamos 
ansiosamente retornar, e assim buscamos febrilmente os caminhos que podem 
levar-nos até lá”.33

Ao se referir à comunidade, Bauman ressalta que se vive em uma realidade 
declaradamente não comunitária, que chega inclusive a ser hostil a ela e que não 
comunga com uma comunidade aconchegante, que possibilitaria aos partícipes 
contar com a boa vontade dos outros, em que todos se entendem bem, pois não 
há estranhos entre seus membros.

Resgatando a ideia grega, Comunidade seria o estágio último e perfeito34, 
onde a participação é elemento central35. Diante desse contexto e para melhor 
conectar a noção de comunidade ao desenvolvimento da presente pesquisa, 
optou-se por ressaltar uma comunidade cívica, revisitando, como afirma Robert 
Putnam, “uma importante tradição republicana ou comunitária que vem desde os 

31 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Trad. Plínio 
Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003, p. 07.

32 NEUMANN, L. T. V; NEUMANN, Rogério Arns. Repensando o investimento 
social: a importância do protagonismo comunitário. São Paulo: Global; Instituto para o 
Desenvolvimento Social (IDIS), 2004, p. 20-21.

33 BAUMAN, op. cit., p. 09.
34 Nesse sentido, consultar: JULLIEN, François. O diálogo entre as culturas: do universal ao 

multiculturalismo. Trad. André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009.
35 Nesse sentido, consultar: ARISTÓTELES. Política. Trad. Torrieri Guimarães. São Paulo: 

Editora Martin Claret, 2003, passim.
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gregos e Maquiavel, passando pela Inglaterra do século XVII, até os constituintes 
americanos”.36

Uma noção de comunidade cívica tem como pressuposto uma cidadania 
com participação nos negócios públicos, todavia, sem altruísmo, pois em 
uma comunidade cívica os cidadãos acabam buscando um “interesse próprio 
corretamente entendido”37, ou seja, definido no contexto das necessidades 
públicas gerais, uma vez que esse interesse próprio é sensível ao interesse dos 
outros.

Nessa perspectiva, o domínio público não se restringe a uma arena de batalha 
para a afirmação do interesse pessoal, pois o espírito público prevalece. Em um 
modelo de comunidade cívica, a cidadania é exercida com o reconhecimento de 
direitos e obrigações recíprocas, e ocorre a união mediante relações horizontais de 
reciprocidade e não por verticalização de autoritarismo e dependências. Todavia, 
para tal cenário, é importante que a política se aproxime do ideal de igualdade 
política entre os cidadãos, propiciando assim o sentimento de pertencimento e 
participação do governo.38

Tal pensamento remonta ao Contrato Social de Rousseau (1712-1778)39, 
pois, nesse, o termo comunidade aparece associado, primeiramente ligado à 
família nuclear, após, às famílias diversas e, posteriormente, à sociedade civil. Essa 
transformação evolutiva integra as condições para o pacto social que culminará 
na sociedade civil: deve o homem alienar seus bens, sua pessoa, sua vida e 
sua potência em nome da vontade geral e a favor da coletividade como parte 
indivisível do todo. Assim, o homem poderá organizar-se na sociedade, que é 
dependente, imbuir uma moral na sua complexidade e, por fim, as mutações 
históricas decorrentes do seu aspecto dinâmico poderão, com o pacto, assegurar a 
principal característica do homem: a liberdade. 

36 PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Trad. 
Luiz Alberto Monjardim. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 101.

37 Noção inserida por Tocqueville apud  PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a 
experiência da Itália moderna. Trad. Luiz Alberto Monjardim. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2006, p. 102.

38 PUTNAM, op. cit., p. 102.
39 ROUSSEAU, Jean Jaques. Do Contrato Social. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, 

passim.
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Rousseau prega um governo participativo e democrático num Estado 
representativo da coletividade. Dessa forma, o sentido de comunidade, para este 
autor, perpassa por um “eu-comum”, ou seja, o homem é parte de um todo que 
lhe pertence e o integra, e a pessoa que se tornará moral no Estado civil é um 
corpo coletivo formado pela união de todos. Se não houver essa coletividade 
positiva, não haverá vida social.

Para além daquelas ideias, é possível afirmar que, quando há o envolvimento 
de indivíduos organizados em comunidades, formam-se diferentes subsistemas 
sociais. Tais subsistemas se caracterizam por funções particulares, por processos 
e estruturas com elas relacionados, assim como por meios gerais que controlam 
tais processos.

As associações civis, assim, podem incorporar e reforçar as normas e os 
valores da comunidade cívica40, uma vez que tais associações “contribuem para a 
eficácia e a estabilidade do governo democrático, não só por causa de seus efeitos 
‘internos’ sobre o indivíduo, mas também por causa dos seus efeitos ‘externos’ 
sobre a sociedade”.41

Em seus estudos, o cientista político Robert Putnam enfatiza a relação dos 
indivíduos em redes informais e sociedades civis formais, formando esta relação 
um capital social que está ligado ao grau de confiança capaz de determinar 
o nível de envolvimento dessa comunidade. Putnam estudou por 25 anos as 
regiões italianas e concluiu que, para que um governo conseguisse desempenhar 
sua função de forma satisfatória, era necessária a participação da comunidade 
cívica. Ele também observou que a relação do capital social é uma variável 
importante no desenvolvimento de uma região. Mas, em que pese o capital 
social ser um fator importante, este não desconsiderou os fatores econômicos, 
naturais e humanos.

40 Ressalvando, como destaca Putnam, que “nem todas as associações de indivíduos que 
pensam da mesma forma são comprometidas com os ideais democráticos ou organizadas de 
modo igualitário; basta ver, por exemplo, a Ku Klux Klan e o partido nazista. Ao avaliar a 
importância que uma organização particular pode ter para o governo democrático, há que se 
considerar também outras virtudes cívicas, como a tolerância e igualdade”. (In: PUTNAM, 
Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Trad. Luiz Alberto 
Monjardim. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 223).

41 PUTNAM, op. cit. p. 103.
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Naquela pesquisa, confirmou-se que, as comunidades que possuem um nível 
mais elevado de confiança e, consequentemente, de capital social, oferecem 
maiores e melhores condições para programar e viabilizar projetos sociais em prol 
da coletividade42. Nessa senda, observa-se que existe uma relação direta entre os 
níveis de associativismo, confiança, cooperação social, civismo e participação no 
desenvolvimento de uma determinada região.43

Como a confiança é um fator determinante, no que diz respeito ao capital 
social, Fukuyama define confiança como “a expectativa que nasce no seio de 
uma comunidade de comportamento estável, honesto e cooperativo, baseado em 
normas compartilhadas pelos membros dessa comunidade”.44

Para alcançar tal fator determinante, é necessária uma pré-compreensão do 
conflito como elemento inerente ao convívio social.

4. o direito no século xxi: do consenso ao respeito e 
promoção da diferença

Após os horrores da Segunda Guerra Mundial45, emergem reações contra a 
filosofia iluminista vigente à época, em face da dúvida acerca da civilização hu-
mana e a base dessa: a razão. O clima de desconfiança sobre as ações ditas racionais 

42 PUTNAM, passim.
43 ROSAS, Isabela A. G.; CÂNDIDO, Gesinaldo Ataíde. Capital social como instrumento 

para viabilização do desenvolvimento regional: estudo de caso no Cariri Paraibano. Revista 
Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, Taubaté: São Paulo, v. 4, n. 2, p. 58-80, 
mai/ago 2008.

44 FUKUYAMA, Francis. Confiança: As virtudes sociais e a criação da prosperidade. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1996.

45 Para o professor Paulo Ferreira da Cunha, da Universidade do Porto, as duas guerras 
mundiais foram devastadoras de liberdade e potenciadoras de Estado, e foram sucedidas 
por “um persistente clima de guerra fria desde a última até há bem pouco; o século XX 
criou um espaço cosmopolita de profundo  desenraizamento pessoal e social. A droga, a 
violência gratuita, a angústia existencial, a insatisfação ambiental, urbana, laboral e conjugal 
(quase não há domínio em que as frustrações se não  acumulem…) são  um  punhado de 
sintomas do radical corte que situações de excepção e soluções abstractas operaram entre o 
Homem e as suas raízes e laços mais profundos, os quais efectivamente lhe davam um norte e 
constituíam sólido cimento social. A começar, evidentemente, pela família e pelas instituições 
de autoridade (auctoritas, nãopotestas), da escola ao governo e aos tribunais”. (In: CUNHA, 
Paulo Ferreira da. Reflexões sobre o direito contemporâneo. Revista Páginas de Filosofia. 
Porto, v. 1, n. 1, jan./jul. 2009, p. 32-48. p. 40).
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em um mundo que se autodestruía com bombas nucleares fez intelectuais46 
(FOUCAULT; DERRIDA; RORTY) observarem a condição humana e apos-
tarem na capacidade do agir comunicativo contra o agir estratégico. 

A Teoria Discursiva surge, pois, com “a pretensão de ajustar definitivamente a 
proposta de Habermas à filosofia da linguagem, de forma a se enquadrar em uma 
linha de pensamento alternativo ao irracionalismo e a suas objeções à razão como 
parâmetro para a civilização”.47

Jürgen Habermas apresenta uma teoria48 que não pretende ser apenas 
descritiva, mas que vá ao encontro das condições necessárias para uma legitimação 
democrática do direito que, portanto, sustente um Estado Democrático de 
Direito. Habermas apresenta, assim, mais pretensões normativas do que 
descritivas. Pretende reconstruir as funções do direito a partir de uma Teoria 
Discursiva, interpretando o fenômeno da modernidade de maneira a considerar 
a evolução social como um processo de diferenciação de segunda ordem. Assim, 
a modernidade, no pensamento habermasiano, deve ser analisada em uma dupla 
perspectiva – aumento de racionalidade do mundo da vida e da complexidade do 
sistema – que permite a observação da variação de crescimento entre uma e outra, 
até porque

o conceito ‘mundo da vida’, da teoria da comunicação, também 
rompe com o modelo de uma totalidade que se compõe de partes. 
O mundo da vida configura-se como uma rede ramificada de 
ações comunicativas que se difundem em espaços sociais e épocas 
históricas; e as ações comunicativas, não somente se alimentam 
das fontes das tradições culturais e das ordens legítimas, como 
também dependem das identidades de indivíduos socializados. Por 

46 Que pretenderiam, segundo Souza Cruz, uma postura irracional. (In: CRUZ, Álvaro R. S. 
Habermas e o direito brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 249).

47 CRUZ, Álvaro R. S. Habermas e o direito brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 
2008, p. 132.

48 “A base da teoria de Habermas é uma pragmática universal que tenta reconstruir os 
pressupostos racionais, implícitos no uso da linguagem. Segundo Habermas, em todo ato de 
fala (afirmações, promessas, ordens etc.) dirigido à compreensão mútua, o falante erige uma 
pretensão de validade (eine Anspruch auf Gültichkeit), quer dizer, pretende que o dito por ele 
seja válido ou verdadeiro num sentido amplo.” Conforme (ATIENZA, Manuel. As razões do 
direito – Teorias da Argumentação Jurídica. Trad. Maria Cristina Guimarães Cupertino. 3. 
ed. São Paulo: Landy, 2003, p. 161).
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isso, o mundo da vida não pode ser tido como uma organização 
superdimensionada, à qual os membros se filiam, nem como uma 
associação ou liga, na qual os indivíduos se inscrevem, nem como 
uma coletividade que se compõe de membros. Os indivíduos 
socializados não conseguiriam afirmar-se na qualidade de sujeitos, 
se não encontrassem apoio nas condições de reconhecimento 
recíproco, articuladas nas tradições culturais e estabilizadas em 
ordens legítimas e vice-versa.49

Com efeito, Habermas entende que há mais de uma perspectiva de obser-
vação da mesma sociedade. Todavia, considera ser possível a observação da 
evolução social a partir do mundo da vida, o qual não seria orientado, como 
pressupõe Luhmann, apenas por um meio sistêmico, pois, neste, a observação 
está sempre ligada a um sistema. Na perspectiva habermasiana, o mundo da vida, 
portanto, não está subsumido nos sistemas. Ocorre que, Luhmann, no seu livro 
“La sociedad de la sociedad”, propõe que se leve a sério um pressuposto básico da 
sociologia, qual seja, tudo está incluído dentro da sociedade. Disso se extrai um 
ponto de partida fundamental, uma vez que não é possível nenhuma produção 
de identidade, nenhuma produção de linguagem, que não seja no interior de uma 
sociedade. Tudo está dentro da sociedade. Sempre se está vivendo no interior de 
alguma coisa que já está presente no social. 

Aliás, para Luhmann, qualquer “intento por describir a la sociedad no puede 
hacer-se fuera de la sociedad”50. Tal pressuposto também é recepcionado por 
Habermas, o que fragiliza sua pretensão de deslocar o mundo da vida dos sistemas 
sociais. Nesse sentido, o próprio Habermas aduz que “a prática comunicativa 
cotidiana, na qual o mundo da vida certamente está centrado, resulta, com a 
mesma originalidade, do jogo entre reprodução cultural, integração social e 
socialização. A cultura, a sociedade e a pessoa pressupõem-se reciprocamente”51. 
Ora, se o mundo da vida, centrado na prática comunicativa, resulta da interação 
da cultura, pessoa e sociedade, significa que o autor chega a admitir que o mundo 
da vida depende da sociedade; portanto, está inserido nela.

49 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre a facticidade e a validade. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, v.1, 2003, p. 111.

50 LUHMANN, Niklas. La sociedad de la sociedad. México: Editora Herder, 2007, p. 5.
51 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre a facticidade e a validade. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, v.1, 2003, p. 111-112.
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A partir desse ponto fundamental, de que nada está fora da sociedade, Luh-
mann ressalta que a sociedade é altamente complexa, já que pode se manifestar 
por meio de múltiplas possibilidades e, assim, na sociedade, pode acontecer 
tudo aquilo que pode acontencer. Tudo o que se pode imaginar e observar pode 
acontecer, todavia, tal multiplicidade é controlada pela ideia de sistemas, que 
acabam por criar sentidos nesse processo de enfrentamento da complexidade.

Já no modelo habermasiano, a evolução dos sistemas e o seu desacoplamento 
do mundo da vida somente podem ocorrer, satisfatoriamente, se moral e direito 
estiverem elevados a um alto grau de evolução, a ponto de propiciarem a inte-
gração social. Todavia, essa cisão não significa que os sistemas atuem de modo 
fechado, operacionalmente, pois Habermas não renuncia à racionalidade 
comunicativa e, assim, considera tal desacoplamento como uma “diferenciación 
entre diversos tipos de coordinación de la acción, coordinación que se cumple, o 
bien a través del consenso de los participantes, o bien a través de nexos funcionales 
da La acción”52, entendendo que os sistemas permanecem ligados ao mundo da 
vida pelo direito formal.

Nesse sentido, estaria o Direito se especializando para atingir toda a socie-
dade, representando um meio de projeção dos sistemas sobre o mundo da vida, 
na tentativa de dominar suas formas de integração espontânea. Contudo, por 
meio das lutas dos movimentos sociais, o direito rompe com essa lógica para se 
configurar instrumento de garantias sociais, no momento em que se apresenta 
como forma para as demandas do mundo da vida mostrarem-se perceptíveis 
aos sistemas políticos e econômicos. Assim, Habermas salienta que o direito, 
neste caso, passa a ter um papel ambíguo, pois ao mesmo tempo que pode ser 
instrumento de uma colonização do mundo da vida, ele também pode ser um 
meio de codificação de garantias.

Aliás, é mediante a emancipação humana que, segundo Habermas, os homens 
podem se libertar das situações de alienação e despolitização, porque, desse modo, 
tornam-se capazes de participar da gestação comunicativa do poder, assumindo o 
poder político pela própria cidadania. Na Teoria da Ação Comunicativa, busca-se 
desenvolver uma teoria social preocupada em validar seu próprio padrão crítico, 

52 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa: crítica de la razón funcionalista. 
Madrid: Grupo Santillana de Ediciones, v. 2, 1999, p. 263.
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ou seja, é na compreensão adequada da ação comunicativa que se encontram as 
bases normativas da Teoria Social Crítica, o que distancia Habermas do para-
digma positivista dominante.

Nele, o fundamento do Direito tem como ponto de partida a Teoria do 
Discurso ou do agir comunicativo. “Esse sistema deve contemplar os direitos 
fundamentais que os cidadãos são obrigados a se atribuir mutuamente, caso 
queiram regular sua convivência com os meios legítimos do direito positivo”53. 
A Teoria do Discurso é desenvolvida a partir de duas perspectivas: de uma teoria 
sociológica do Direito e de uma teoria filosófica de justiça.

Habermas aduz que “o princípio do discurso e a forma jurídica de relações 
interativas não são suficientes, por si mesmos, para a fundamentação de qualquer 
tipo de direito”54, pois somente com sua interligação com o medium55 do direito é 
que o princípio do discurso pode assumir uma forma de princípio da democracia.

Com a ação comunicativa se alcançam pactos semânticos que viabilizam 
uma civilidade emancipatória e humanista, que obriga os sujeitos a saírem do 
egocentrismo em que se encontram, possibilitando, assim, realizações como 
pessoas humanas alheias aos seus interesses próprios e individuais. Desse modo, 
a faticidade da imposição do Direito pelo Estado interliga-se com a força de um 
processo de normatização do Direito, que se pretende racional, por garantir a 
liberdade e fundar a legitimidade. Tal normatização compreende a validade social 
das normas jurídicas56. 

Habermas entende que o Direito entra em contato com a moral57, no mo-
mento em que se tem o processo de formação democrática da legislação. Assim, o 

53 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre a facticidade e a validade. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, v. 1, 2003, p. 154.

54 HABERMAS, op. cit., p. 165.
55 “O medium do direito, enquanto tal, pressupõe direitos que definem o status de pessoas 

jurídicas como portadoras de direitos em geral.” (HABERMAS, op. cit., p. 155).
56 Nesse sentido, consultar: HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: 

racionalidade da ação e racionalização social. Trad. Paulo Astor Soethe. V. I. São Paulo: 
Martins Fontes, 2012. Habermas destaca que “o conceito central do cumprimento da norma 
significa a satisfação de uma expectativa de comportamento generalizada”. (Ibidem, p. 164).

57 Pois a Teoria Discursiva “parte da idéia de que argumentos morais entram no direito por 
meio do processo democrático da legislação – e das condições de equidade da formação do 
compromisso”. (In: HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre a facticidade e a 
validade. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, v. 1, 2003, p. 253.
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autor considera haver uma separação total entre direito e moral, pois admite que 
os “conteúdos morais, na medida em que são trazidos para o código do direito, 
passam por uma transformação jurídica de seu significado”.58

Habermas propõe procedimentos discursivos para que os indivíduos 
possam chegar a dialogar e alcançar um consenso por meio de uma Teoria de 
Agir Comunicativo. Para tanto, ocupa-se da relação intersubjetiva sujeito/
sujeito, afastando assim a subjetividade sujeito/objeto. Em sua proposta, ocorre 
a preocupação com a fala, com a comunicação e a troca de experiências que 
propicia, pois considera a comunicação como fonte e meio de conhecimento. 

A comunicação ou o uso da linguagem, como meio para se atingir o 
entendimento ou o consenso entre indivíduos, necessita de um processo de 
ação social voltada para o entendimento. Não basta o uso da linguagem pela 
linguagem. Deve haver um objetivo, e esta finalidade deve estar voltada para o 
entendimento e não movida pelo simples prazer em se manipular ou se influenciar 
estrategicamente a ação ou o “entendimento” das pessoas.

Habermas trabalha as pretensões de validade que serão legitimadas pelo uso 
racional do discurso, com a utilização de argumentos entre as partes envolvidas. 
O consenso para ser obtido dar-se-á quando todos concordarem em atribuir o 
mesmo predicado ao mesmo objeto. Para se atingir a fala ideal sem coações, faz-se 
necessária a utilização do melhor argumento.

Mas o melhor argumento está vinculado à visões de mundo e, se há mais de 
uma perspectiva de observação da mesma sociedade, como afirma Habermas, 
opta-se a partir de uma observação interna da sociedade brasileira. Refutando tal 
concepção, as lições de Luhmann propõem uma matriz que afasta o consenso e 
(re)produz diferença, pois sempre se opera com a diferença, uma vez que, com 
esta se elaboram distinções da totalidade contingente. 

Leonel Severo Rocha ressalta que tanto Luhmann quanto Habermas beberam 
na mesma fonte, sendo que Habermas elaborou uma Teoria dos Sistemas, na 
linha de Parsons, em que o ambiente tem uma certa autonomia, sendo que tal 
autor reconhece que há sistema, mas também um ambiente, que ele denomina de 

58 HABERMAS, op. cit., p. 254.
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mundo da vida. Com isso, Habermas retorna a Kant, de modo a pretender uma 
rediscussão ética, de modo a identificar o consenso como necessário à sociedade 
contemporânea. Ao contrário, Luhmann vai inspirar-se em uma dialética e, 
assim, afirmar que o mais importante não é a perspectiva que está em Habermas 
de se obter o consenso, mas afirmar, ao contrário, que o sentido da sociedade é a 
produção da diferença. “É sempre preciso que a sociedade produza diferença, não 
consenso. Desse modo, estamos distantes da linha do diálogo de Habermas e da 
estabilização, na perspectiva de Parsons. A sociedade tem de ser observada desde 
o critério de produção do diferente”.59

Ao se referir à pragmática sistêmica, Rocha sugere um abandono do 
formalismo linguístico da semiótica normativista de matriz analítica, bem 
como do contextualismo psicologista da matriz hermenêutica, para fins de 
assumir questões mais sistêmico-institucionais, o que leva a centrar-se nas 
formas de interpretação elaboradas pelos meios de comunicação simbolicamente 
generalizados (costumes); nas organizações, encarregadas de produzir decisões 
jurídicas (poder judiciário), e nas (novas) maneiras de tratar conflitos, como a 
arbitragem (via de regra, privada) e a mediação (privada/judicial/comunitária).60

Sem desconsiderar a importância de Habermas, para a análise do direito no 
século XXI, até porque um estudo é uma observação que apresenta uma distinção 
entre outras possíveis, acompanha-se no presente ensaio aquela delineada por 
Leonel Severo Rocha, pois mais afeita à Teoria Sistêmica de Luhmann, a qual 
tem proporcionado a configuração de um novo “estilo científico”, mais apto à 
compreensão das atuais sociedades complexas em que se vive e que se encontra no 
centro das discussões atuais sobre o sentido do Direito e da sociedade.61

Nesse cenário complexo, onde as sociedades intensificam as relações entre si, 
entre estas e outros organismos, bem como entre organizações entre si, verifica-
se a adoção de formas de tratamento de conflitos diferenciadas e com graus de 

59 ROCHA, Leonel Severo. Da epistemologia jurídica normativista ao construtivismo sistêmico. 
In: ROCHA, Leonel Severo; SCHWARTZ, Germano; CLAM, Jean. Introdução à teoria 
do sistema autopoiético do direito. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 
2013, p. 28.

60 Ibidem.
61 ROCHA, op. cit.,, p. 31.
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eficácia variáveis, que desafiam a tradição das instituições jurídicas e, com isso, o 
monopólio na resolução dos conflitos.  Em decorrência, surgem propostas como 
aquela que permite supor uma distinção fundamental entre um método que 
ressalta “o dizer o direito” pelo próprio Estado, o qual caracteriza a jurisdição 
como poder/função estatal e um método que reúne o elaborar/concertar/pactar/
construir o tratamento de conflitos que reúne as partes, de modo a sugerir 
uma jurisdição afeita à comunidade, donde surge a idéia de uma jurisdição 
comunitária62, a qual prima pelo respeito e identificação da diferença, uma vez 
que “consenso e coação constituem ‘recursos escassos’ do sistema político. [...] Na 
aceitação efetiva das decisões, a apresentação do motivo real e a relação associativa 
exata [...] podem permanecer sensivelmente em suspenso”63, causando assim uma 
indecisão, o que não se admite, pois há que haver uma resposta, com vistas à 
redução de complexidade.

Aliás, para Luhmann, “não é possível deduzir a sociedade de um princípio ou  
de uma norma transcendente, seja na maneira antiga de justiça, da solidariedade  
ou do consenso racional”64; portanto, a jurisdição não deve estar calcada 
no consenso, mas na síntese entre a informação, o ato de comunicação e a 
compreensão, ou seja, na comunicação. 

5. conclusões

A reflexão proposta nesta pesquisa tem assento principal na transformação 
ocorrida tanto no Brasil, com o advento do Estado Democrático de Direito no 
Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988 - onde os direitos e garantias 
fundamentais ganham destaque, e passa-se a assumir um compromisso com 
a solução pacífica das controvérsias -. Assim, tal compromisso deve permear a 
atuação desta Sociedade, seja pelo seu ente político, o Estado, seja pelos órgãos 
deste, como o judiciário e a comunidade envolvida em situações conflituosas. 

Para tanto, cumpre, primeiramente, identificar que a organização estatal 
(Estado) corresponde à parcela da sociedade, revelando-se como um subsistema 

62 Para a qual delineamos sua estrutura e contornos na obra Jurisdição Comunitária (no prelo). 
63 LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. Brasília: UNB, 1980, p. 30.
64 LUHMANN, Niklas. La sociedad de la sociedad. Tradução de Javier Torres Nafarrate. 

México: Ed. Herder/Universidad Iberoamericana, 2007.
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político desta. Dessa forma, uma visão de Estado deve levar em consideração 
tal aspecto, de modo a compreender que este ente, organizado principalmente 
a partir do século XVI - uma vez que, em período anterior existiam sociedades 
ainda não organizadas politicamente, ou seja, sociedades pré-estatais -  não é o 
único detentor da prerrogativa de comunicar o direito.

Tal ideia está vinculada a um modelo que sucumbiu diante da complexidade 
das sociedades modernas, o modelo liberal, que pretendeu o monopólio da 
jurisdição e a centralização do poder. Da mesma maneira, o modelo social 
apresentou um déficit, pois se mostrou insuficiente para atender as prestações que 
se propôs originariamente, sob pena de se inviabilizar, financeiramente, a própria 
manutenção da estrutura.

A perda da capacidade de, autonomamente, tratar dos conflitos e do 
surgimento da estrutura judicial, com um magistrado dotado de poder para dar 
uma resposta àqueles conflitos, acaba dando vigor a um modelo racional-liberal 
de comunicação jurídica. Todavia, com o aumento da complexidade social e das 
falências dos modelos puramente liberais, ou puramente sociais, aliado ao fato 
de existirem, no interior das sociedades, sujeitos e comunidades não alcançadas 
pela prestação jurisdicional, faz surgir reivindicações que se traduziram ou em 
alterações dos textos constitucionais ou em políticas públicas, com vistas a uma 
reforma do sistema de justiça.

Em tais reconfigurações, os sujeitos e as comunidades ganham espaço para 
“dizerem o seu direito”, rompendo com o juris dicto público, o que cria um 
paradoxo. Com o advento do período liberal e a queda do poder absoluto do 
monarca, surge um modelo de jurisdição preocupada, exclusivamente, com 
a solução dos litígios individuais, uma vez que a atenção estava voltada para o 
livre desenvolvimento das pretensões individuais. Em um Estado Mínimo, a 
participação do Direito tende a ser, quase que exclusivamente, retributiva. Já no 
período do Welfare State, o Estado assume uma postura de promoção de políticas 
públicas coletivas, passando, assim, a intervir na promoção social, a fim de garantir 
um conjunto de direitos claramente voltados para a satisfação das necessidades 
das classes menos favorecidas.

Todavia, a concretização dos direitos sociais exige a alteração das funções 
clássicas dos juízes que se tornam corresponsáveis pelas políticas públicas dos 
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outros poderes estatais. Dessa maneira, o Estado intervencionista reformula a 
atuação do Direito e dos juristas, pois esses passam a assumir uma função ativa e 
diretiva em contrapartida à mera vigilância do período liberal. Agora passam a ser 
gestores, com decisões ativas, que assumem também uma função de intervenção, 
especialmente com implementação de políticas públicas, com propósitos 
compensatórios e distributivos.

Na contemporaneidade, o Poder Judiciário vê a sua atividade comprometida 
e sem solução de continuidade, diante de um novo e incerto cenário no qual o 
Estado perde sua autonomia decisória, deixando de ser o posto central de poder 
do qual emanam comportamentos. 

Os déficits dos modelos estatais, tanto Social, quanto Democrático de Direito, 
juristas se aprofundam no estudo do pluralismo jurídico, o qual propõe uma 
rupturada de concepção, consolidada ao longo da modernidade, segundo a qual 
o Estado é o centro único do poder e o detentor do monopólio de produção 
das normas jurídicas. Como não está centrado no indivíduo, nem em um 
modelo específico de sociedade, uma vez que defende uma sociedade global, 
Lhumann não aceita a ideia de um pluralismo jurídico, todavia, concebe a noção 
de policontexturalidade. Dessa forma, quando se fala em pluralismo, faz-se a 
inserção, na perspectiva de Teubner, de um Pluralismo da Policontexturalidade, 
pois esta representa uma proposta que permite que se observem, a partir das 
categorias da Teoria dos Sistemas, os novos sentidos do Direito, e que apresenta 
um conceito de sentido ligado à pluralidade.

Assim, ao se pensar em uma ressignificação da jurisdição como a aqui pro-
posta, deve-se romper com a ideia de monismo jurídico, que pressupõe que o 
Estado detém, exclusivamente, o poder de dizer o Direito, de modo a conceber 
uma descentralização das relações de poder, onde a comunidade se constitui um 
locus de poder privilegiado. Até porque ‘comunidade’ sugere uma coisa boa; é bom 
‘ter uma comunidade’, ‘estar numa comunidade’ (BAUMAN). Tal concepção vai 
além daquelas que consideram que a comunidade é apenas um grupo de pessoas 
que compartilham de uma característica comum. Para os propósitos da presente, 
ressalta-se uma comunidade cívica (PUTNAM), já que comunidade cívica tem 
como pressuposto uma cidadania com participação nos negócios públicos e não 
se confunde com comunidades marginais (PCC; Ku Klux Klan, Talibãs, etc.).
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Comumente, compreende-se o termo jurisdição como sendo um dos elementos 
vinculados ao monopólio Estatal, no que tange ao tratamento dos conflitos, 
pois, nesse sentido, o Estado seria o único agente a proclamar direitos, já que a 
jurisdição estaria vinculada à existência de um sistema de regras que estereotipam 
os conflitos, e, assim, só por meio desse sistema é que os sujeitos envolvidos em 
uma relação conflituosa devem expressar seus interesses, de modo a obter uma 
resposta “legítima” que “resolva” seus conflitos. Uma perspectiva de jurisdição 
comunitária visa romper com tal concepção, sugerindo uma ressignificação do 
conceito de jurisdição a partir de mudanças autopoiéticas ocorridas em diversos 
sistemas sociais, seja mediante ações propostas pelo subsistema político, seja pelas 
comunidades desses sistemas, ou seja pela sociedade.

Para tanto, a pesquisa, que escolheu observar o modo de comunicação entre 
a sociedade e o subsistema do direito sugere – a observação é seguida de uma 
proposição sobre o sistema - que já há elementos para se reconhecer uma jurisdição 
comunitária, pois a sociedade possui legitimidade para declarar seus próprios 
direitos, em se tratando de prerrogativas disponíveis – em que pese o modelo 
português outorgar, recentemente, legitimidade para mediar inclusive direitos 
indisponíveis – e que visem à pacificação das controvérsias. Aliás, agindo assim, 
as comunidades estarão auxiliando o aparato político da sociedade a implementar 
no Brasil, o Estado Democrático de Direito, uma vez que o preâmbulo da Consti-
tuição brasileira, que introduziu tal modelo no país, assume o compromisso, tanto 
no âmbito interno quanto internacional, com a pacificação das controvérsias.

A observação aqui expressa é seguida de uma proposição, não única, mas uma 
perspectiva dentre as várias possíveis, até porque, para se reduzir complexidade, 
tem que haver várias alternativas. E é assim que a pesquisa se apresenta, como uma 
proposta – entendida como uma opção consciente de que outras são ou seriam 
possíveis - extraída de certos pressupostos teórico-práticos, com vistas a identificar 
e servir de subsídio para uma reflexão sobre o(s) meio(s) de comunicação entre o 
subsistema jurídico, a comunidade e a sociedade em geral, uma vez que a gestão 
de conflitos e o efetivo acesso à justiça, na policontexturalidade, consiste em uma 
preocupação que fundamenta o modelo democrático de direito no país.

Uma proposta de jurisdição comunitária deve levar em consideração, entre 
outros que possam surgir, os seguintes pressupostos:
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I - Vive-se em uma sociedade complexa, composta por múltiplos sub-
sistemas, entre eles o político (identificado por alguns como um ente 
organizado, a partir de século XVI, que, comumente, passou a ser de-
signado como Estado), e, diante desta multiplicidade, a produção do 
Direito não está vinculada a apenas uma estrutura, o que rompe com 
a ideia de monismo jurídico, até porque a jurisdição (dizer o direito) 
ou o sistema de comunicação utilizado pelo Direito corresponde a um 
conceito amplo, afeito a diversas fontes, entre elas o subsistema político 
e as comunidades inseridas em uma sociedade;

II -  Reconhecimento de nossa diversidade e de que a preservação dela de-
pende da coabitação com o outro, de modo a afastar uma exclusividade 
que possa subjugar outras identidades em nome de uma autoafirmação, 
o que leva a aceitar e proteger as outras identidades para que a nossa 
própria possa florescer;

III - O sistema jurídico deve ser concebido como um sistema autorreferen-
cial que se acopla e mantém acoplamento com outros subsistemas (po-
lítica, economia, etc.), pois assim, contribuirá para o desenvolvimento 
econômico, politico e social das comunidades.

Essa proposta de jurisdição afeita à comunidade acaba influenciando o 
sistema social como um todo, o que remete à necessidade de um aporte teórico 
que fundamente estudos nesse campo, pois acaba por influenciar nos sentidos do 
Direito. Dessa forma, com aporte na teoria sistêmica, especialmente os trabalhos 
de Luhmann e Teubner, que indicam uma perspectiva teórica profundamente 
inovadora, a qual apresenta, pela autopoiese, uma redefinição da ideia de 
diferenciação como forma de se enfrentar os paradoxos e avançar na releitura do 
direito, pode-se sugerir, para fins de reflexão sobre o tema e o aprofundamento das 
pesquisas, especialmente no que tange ao efetivo acesso à justiça, o surgimento do 
conceito de jurisdição comunitária, o qual compreende uma autorregulamentação 
da forma de comunicação do sistema jurídico e sua interação com o meio.

Diante das presentes observações finais, deve-se acrescentar que é preciso 
ressignificar o próprio conceito de jurisdição, para fins de considerá-la como 
uma função atribuída a um cidadão, vinculado ao Poder Judiciário ou não, que, 
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agindo para o bem comum e com vistas à pacificação das controvérsias, realiza o 
Direito de modo integrativo e criativo, reconhecendo/efetivando/protegendo as 
relações jurídicas e sociais.
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jus cogens, normativa internacional de 
proteção dos direitos humanos e o caso 
da prisão civil por dívida do depositário 

infiel: estudo analítico a partir do 
sistema global e regional de proteção 

Maria Creusa de Araújo Borges1

Resumo

Examina-se, neste artigo, a questão da prisão civil por dívida do depositário 
infiel, a partir da normativa internacional de proteção dos direitos humanos, 
especificamente, o Pacto de São José da Costa Rica (1969), instrumento do 
sistema interamericano de proteção, e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos (1966), instrumento do sistema global de proteção dos direitos huma-
nos. No direito interno brasileiro, são analisados a Constituição Federal de 1988 e 
o Código Civil de 2002, no que tange à matéria da prisão civil por dívida. Destaca-
se, no âmbito interno, o caso do Habeas Corpus (HC) nº 87.585-8, julgado na 
Corte Suprema brasileira, cuja decisão incorpora a sistemática de interpretação à 
luz da normativa internacional de direitos humanos e da Constituição Federal de 
1988, com sua ênfase nos direitos fundamentais.
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Prisão Civil por Dívida; Depositário Infiel; Pacto de São José da Costa Rica; 
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos; Habeas Corpus nº 87.585-8; 
Constituição Federal de 1988.

Abstract

This article examines the question of imprisonment for civil debt from 
defaulted guardian from the norms of international protection of human rights, 
specifically, the Pact of San José of Costa Rica (1969), an instrument of the Inter-

1 Professora e Pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da 
Universidade Federal da Paraíba/Brasil.
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American system of protection, and the International Covenant on Civil and 
Political Rights (1966), an instrument of the overall system of human rights 
protection. In the Brazilian domestic law, are analyzed the Federal Constitution 
of 1988 and the Civil Code of 2002, regarding the matter of arrest for debt. 
Another highlight in the internal scope, the case of Habeas Corpus nº 87,585-
8, on trial in the Brazilian Supreme Court, whose decision incorporates the 
systematics of interpretation in the light of international human rights norms 
and the Federal Constitution of 1988, with its emphasis on fundamental rights.

Key words

Arrest for Debt; Defaulted Guardian; Pact of San José of Costa Rica; 
International Covenant on Civil and Political Rights; Habeas Corpus nº 87.585-
8; the Federal Constitution of 1988.

1. introdução

Examina-se, neste artigo, a questão da prisão civil por dívida do depositário 
infiel a partir da normativa internacional de proteção dos direitos humanos, 
especificamente, o Pacto de São José da Costa Rica (1969), instrumento do 
sistema interamericano de proteção, e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos (PIDCP, 1966), instrumento do sistema global de proteção dos direitos 
humanos, em consonância com outros instrumentos internacionais, tais como 
a Carta da Organização das Nações Unidas (ONU) e a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (1948). No direito interno brasileiro, são analisadas as 
seguintes referências normativas: a Constituição Federal de 1988 (CF/88) e o 
Código Civil Brasileiro de 2002 (CCB/02).

Primeiramente, analisa-se a centralidade da proteção internacional dos direitos 
humanos a partir do contexto do Pós Segunda Guerra, com a criação da ONU 
e com sua profícua elaboração e aprovação de documentos e tratados de direitos 
humanos. Nesse âmbito, são focalizadas as normas de jus cogens, normas imperativas 
internacionais, que expressam valores fundamentais da sociedade internacional, 
merecendo proteção especial (BROWNLIE, 1997; RAMOS, 2005). No tocante 
a essas normas, o debate doutrinário e jurisprudencial se concentra na questão 
do conteúdo das normas de jus cogens, no cenário de centralidade dos direitos 



i encontro de internacionalização do conpedi

volume 04  111

humanos no plano internacional, com repercussões no âmbito jurídico interno. 
No segundo momento, é examinada a matéria da prisão civil por dívida à luz da 
normativa internacional de proteção dos direitos humanos e do direito interno 
brasileiro. Destaca-se o caso do Habeas Corpus (HC) nº 87.585-8, julgado no 
Supremo Tribunal Federal (STF), Corte Suprema brasileira, cuja decisão incorpora 
a sistemática de interpretação à luz da normativa internacional de direitos humanos 
e da CF/88, com sua ênfase nos direitos fundamentais.

2. direitos humanos no plano normativo interna-
cional

A análise da centralidade dos direitos humanos, no plano internacional, 
requer considerações preliminares sobre a matéria. Uma primeira questão 
consiste no debate relativo à existência de um aparente pleonasmo na expressão 
“direitos humanos”, “direitos do homem” (COMPARATO, 2005; BOBBIO, 
1992). A utilização da expressão, aparentemente repetitiva, justifica-se pelo fato 
de os direitos humanos se constituírem como “(...) algo que é inerente à própria 
condição humana, sem ligação com particularidades determinadas de indi- 
víduos ou grupos” (COMPARATO, 2005, p. 57). 

Na condição de direitos que têm como referência o princípio fundamental 
da dignidade da pessoa humana, o seu conteúdo - este, sim, dotado de 
historicidade - é determinado pelas necessidades sociais de cada época, com vistas 
ao favorecimento do princípio maior da dignidade. Dessa forma, justifica-se 
a pertinência da expressão “direitos humanos”, pois é necessário enfatizar que 
esses direitos têm como referência primordial a dignidade da pessoa humana, 
procurando promovê-la. 

Os direitos humanos referem-se a direitos cujo conteúdo é variável, não 
podendo ser estabelecidos in totum (BOBBIO, 1992). Assim, o seu processo 
de reconhecimento sócio-jurídico caracteriza-se por uma constante abertura, 
pois constituem direitos não-típicos. Por isso, se afirma que o rol dos direitos 
humanos traz a característica da inexauribilidade, expressando uma dogmática 
aberta (RAMOS, 2002). Na verdade, nesta seara, protege-se um direito pelo seu 
conteúdo, orientado pelo princípio maior da dignidade da pessoa humana, com 
referência às necessidades estabelecidas historicamente.
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Portanto, o rol dos direitos humanos traz a marca da mutabilidade. Direitos  
não mencionados em instrumentos internacionais de direitos humanos passam a  
ser reconhecidos em recentes documentos internacionais de proteção, como é o  
caso dos direitos ao desenvolvimento, à qualidade de vida, das pessoas com 
necessidades especiais, entre outros. Como afirma Bobbio (1992), não existem 
direitos fundamentais por natureza. A consideração de um direito como funda-
mental depende das circunstâncias históricas e culturais, pois essas circunstâncias 
detêm a característica da mutabilidade. Portanto, não há a possibilidade de 
atribuição de um fundamento absoluto a direitos atrelados a condições históricas. 
A relatividade é inerente à determinação do conteúdo dos direitos humanos.

Assim, na condição de direitos cujo conteúdo é determinado historicamente, 
os direitos humanos emergem, na modernidade ocidental, como resultado das 
lutas associadas aos movimentos burgueses na Europa e nos Estados Unidos da 
América (BOBBIO, 1992; RAMOS, 2002; COMPARATO, 2005; SARLET, 
2007), movimentos que elaboraram Declarações de Direitos2, as quais constituem 
o marco inicial de positivação dos direitos humanos.

Associa-se o processo de positivação dos direitos humanos3 aos movimentos 
burgueses do século XVIII, representados, sobretudo, pelas Revoluções Ame-

2 A Declaração de Direitos de Virgínia (Independência dos Estados Unidos); Declaração de 
Direitos do Homem e do Cidadão (Revolução Francesa).

3 A literatura acadêmica sobre direitos humanos costuma distinguir entre direitos humanos 
positivados e os ainda não-positivados, distinção esta elaborada pela doutrina jurídica 
germânica. Os primeiros são tratados como direitos fundamentais, pois integram o 
quadro constitucional de um Estado, referindo-se às pessoas como membros de um ente 
público concreto. Os segundos são tratados como direitos humanos, reconhecidos a todos, 
independentemente de sua vinculação a uma ordem constitucional determinada, aspirando 
à validade universal. Portanto, o processo de positivação dos direitos humanos se constitui 
no reconhecimento desses direitos por parte do Estado, passando a integrar a sua ordem 
constitucional. Tornam-se, dessa forma, direitos fundamentais. Estes se referem aos direitos 
humanos reconhecidos como tais pelas autoridades que detêm a competência para elaborar 
normas, as quais podem ser editadas tanto no quadro de uma ordem estatal como no plano 
internacional, por intermédio de tratados e pactos. A fase de positivação consiste na primeira 
fase – conversão em direito positivo – no processo de evolução histórica dos direitos humanos. 
As outras fases são: generalização; internacionalização; especificação (determinação dos 
sujeitos titulares de direitos). Sobre o assunto, consultar: BOBBIO, Norberto. A era dos 
direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 9.ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992; 
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. IV edição. 
São Paulo: Saraiva, 2005.
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ricana (1776) e Revolução Francesa (1789)4. A Revolução Americana de 1776, 
juntamente com suas Declarações de Direitos, constitui o marco histórico de 
nascimento dos direitos humanos na modernidade ocidental, sobretudo quanto 
ao aspecto de sua positivação (constitucionalização)5. Os direitos humanos 
que nascem do processo revolucionário da burguesia, cujo marco consiste nas 
revoluções supracitadas, integram os direitos humanos de primeira geração, ou 
como prefere Sarlet (2007), os direitos humanos de primeira dimensão.

A utilização de uma perspectiva geracionista no exame do processo histórico, 
social e jurídico de reconhecimento dos direitos humanos é alvo de críticas por 
uma parte da doutrina. No Brasil, temos como um dos representantes críticos 
dessa perspectiva o jurista Ingo Wolfgang Sarlet (2007), o qual adota a ótica das 
dimensões dos direitos humanos, pois o processo histórico de reconhecimento 
desses direitos constitui um processo cumulativo e de complementariedade e não 
de substituição de uma geração por outra. Assim, nos documentos internacionais 
recentes de direitos humanos, encontram-se reafirmados os direitos individuais e 
políticos de primeira dimensão e são reconhecidos outros direitos, tais como os 
direitos sociais, indicando a necessária interdependência e indivisibilidade desses 
direitos.

4 São considerados como antecedentes históricos desse movimento de positivação, que 
contribuíram para que esse processo culminasse no século XVIII: a) a celebração da Magna 
Charta Libertatum, em 1215, pelo Rei João Sem-Terra e pelos bispos e barões ingleses. Não 
obstante esse documento ter sido restrito à garantia de alguns privilégios feudais aos nobres 
ingleses, serve como uma referência para alguns direitos clássicos, tais como o habeas corpus, 
o devido processo legal e a proteção da propriedade; b) Outro movimento de relevância 
para esse processo de positivação consiste na Reforma Protestante, a qual levou, de maneira 
gradativa, à afirmação da liberdade de escolha religiosa em vários países europeus, bem como 
contribuiu para a consolidação dos Estados Modernos e do absolutismo monárquico, os quais 
consistem em condições para a culminância das revoluções burguesas no século XVIII; c) As 
declarações de direitos inglesas, principalmente, a Petition of Rights, de 1628; o Habeas Corpus 
Act, de 1679; e o Bill of Rights, de 1689. Nesses documentos, foram afirmados o princípio 
da legalidade penal, a proibição de prisões sem o devido processo legal e o habeas corpus, 
o direito de petição. Sobre o assunto, consultar: SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos 
direitos fundamentais. 7ª ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007; 
Comparato, ibidem.

5 O processo de positivação dos direitos humanos não se constitui de forma linear. Como 
alerta Oliveira (2002), os direitos sociais que passaram a ser consagrados nas constituições 
estatais, a partir do século XIX, têm a sua gênese na declaração francesa de 1793. Nesta, são 
encontrados dispositivos considerados como precursores dos direitos sociais, a exemplo do 
direito ao trabalho e à educação. 
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De fato, a adoção de uma perspectiva geracionista relega as especificidades 
nacionais e a não-linearidade do processo histórico de reconhecimento dos direitos 
humanos. Para citar apenas um exemplo: no Brasil, presencia-se a afirmação do 
direito social ‘educação’ já na primeira Constituição brasileira de 1824, onde se 
estabelece o direito ao ensino elementar, sem restrições ligadas a sexo, à renda ou 
quaisquer outras. Nesse mesmo dispositivo legal, a afirmação dos direitos civis e 
políticos se realiza de forma restrita, pois o voto era censitário, sendo proibido o 
voto feminino. Portanto, o uso da abordagem das gerações de direitos humanos, 
utilizada, frequentemente, na doutrina e jurisprudência6, relega as especificidades 
nacionais no tocante ao reconhecimento de tais direitos.

 Não obstante a ausência de consenso na doutrina sobre a questão do uso 
da perspectiva geracionista, na abordagem do processo de reconhecimento dos 
direitos humanos, a análise desse processo requer a consideração das dimensões 
dos direitos humanos, mesmo que, no plano normativo internacional, se observe 
o papel fundamental das convenções da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), as quais contribuíram para o reconhecimento dos direitos sociais, tal  
como o direito à proteção do trabalhador, nas primeiras décadas do século 
XX. Assim, toma-se o devido cuidado para que se enfatize a questão da 
complementariedade, interdependência e indivisibilidade dos direitos humanos, 
princípios que têm sido enfatizados nas conferências internacionais relativas a esses 
direitos, bem como as questões suscitadas pela análise das referidas dimensões, 
que compõem o conteúdo dos direitos humanos.

Assim, uma questão que se coloca consiste na consideração de que os 
direitos humanos de primeira dimensão apresentam a característica primordial 
de se constituírem contra o poder político estabelecido, tendo como objetivo 
a limitação do poder estatal. Os direitos humanos fundamentais de primeira 

6 Um exemplo da utilização da perspectiva geracionista no campo da jurisprudência nacional 
brasileira, não obstante as ressalvas teórico-conceituais apontadas, consiste no parecer do 
Ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski, no Recurso Extraordinário 
de número 500.171-7, de 13 de agosto de 2008, no qual o Ministro argumenta em prol 
da gratuidade do ensino superior em estabelecimentos oficiais, argumentação baseada no 
princípio da gratuidade, regulado na Carta Magna de 1988, art. 206, IV. Em sua defesa, o 
Ministro utiliza a perspectiva das gerações de direitos humanos, enfatizando que o direito à 
educação constitui um direito de segunda geração. 
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dimensão consistem em direitos do indivíduo frente ao Estado, demarcando uma 
esfera de autonomia individual perante o poder político estatal. Os direitos à 
vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade formal, perante a lei, constituem 
os direitos fundamentais de primeira dimensão, sendo complementados, 
posteriormente, pelos direitos relativos à proteção das liberdades de expressão, 
imprensa, manifestação, reunião, associação e pelos direitos voltados à efetivação 
da participação política do cidadão, tais como o direito de voto e a capacidade 
eleitoral passiva7 (SARLET, 2007).

Esse primeiro conjunto de direitos é denominado de elementos civil e político 
da cidadania. O primeiro elemento (o conjunto de direitos civis) é:

compuesto por los derechos necesarios para la libertad individual 
de la  persona, libertad de palabra, pensamiento e fe, derecho a 
poseer propiedad y concluir contratos válidos, y el derecho a la 
justicia8 (MARSHALL; BOTTOMORE, 2004, p.21).

Por sua vez, o elemento político da cidadania é composto por direitos relativos 
à participação do indivíduo no exercício do poder político, “(...) como miembro 
de un organismo dotado de autoridad política o como elector de los miembros de 
tal organismo” (MARSHALL; BOTTOMORE, 2004, p.21). 

A preocupação de impor limites ao poder do Estado, na modernidade oci-
dental, exigindo-se daquele uma ação de cunho negativo, na perspectiva de 
sua não-intromissão nos assuntos do indivíduo, permitindo que este aja com 
liber-dade, uma liberdade exercitada com base nos princípios da legalidade e 
da igualdade formal (perante a lei), configura-se como uma necessidade diante 
do contexto de recrudescimento do poder estatal no âmbito de vigência do 
ancien régime. O objetivo da classe burguesa, no século XVIII, em limitar a 
atuação do poder político estatal, insere-se no contexto de luta pela extinção dos 
antigos privilégios dos dois estamentos do ancien régime – o clero e a nobreza 

7 Os direitos individuais de primeira dimensão, os quais resultam dos processos revolucionários 
burgueses do século XVIII, se encontram contemplados na Constituição Federal brasileira de 
1988 no Capítulo I (Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos).

8 Composto pelos direitos necessários à liberdade individual da pessoa, liberdade de palavra, 
pensamento e crença, direito a possuir e concluir contratos válidos, e o direito à justiça 
(tradução nossa).
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–, e pela substituição de uma sociedade baseada nesses privilégios, privilégios 
estes garantidos, apenas, a uma aristocracia de nascimento, por uma sociedade 
fundamentada numa aristocracia de mérito9. 

Na Revolução Francesa de 1789, também protagonizada pela burguesia, as 
idéias de liberdade e de igualdade do ser humano são reconhecidas e reafirmadas. 
A diferença fundamental entre esta Revolução e a ocorrida no contexto norte-
americano consiste no fato de que a Revolução Francesa tinha um caráter mais 
universal, universalidade esta expressa no próprio título da Declaração de Direitos 
do Homem e do Cidadão. A expressão ‘homem’ sendo utilizada no sentido de 
abarcar o ser humano, independentemente de particularidades de ordem social, 
econômica ou política. Por sua vez, o uso da expressão ‘cidadão’ serve para realçar a 
referência aos cidadãos franceses, ao passo que a Revolução Americana teve como 
foco instalar a democracia moderna na América do Norte, sem preocupações de 
cunho universal (COMPARATO, 2005).

Os direitos fundamentais de segunda dimensão resultam dos impactos 
econômicos e sociais provocados pelo avanço da industrialização, sob a égide 
do capitalismo, ainda no século XIX. A doutrina Socialista teve uma influência 
imprescindível no processo de afirmação histórica desses direitos, participando 
da cobrança, por intermédio dos movimentos reivindicatórios que influenciou, 
de um comportamento ativo, por parte do Estado, na realização desses direitos. 
Os direitos fundamentais de segunda dimensão, portanto, detêm um caráter 
positivo, uma vez que, nesse caso, se trata de propiciar a ação do Estado em favor 
do bem-estar social (SARLET, 2007).

Os direitos fundamentais de segunda dimensão, os chamados direitos sociais 
e econômicos, se caracterizam por outorgarem ao indivíduo direitos a prestações 
sociais por parte do Estado, tais como saúde e educação. É no século XX que 
esses direitos se tornam objeto de diversos acordos internacionais e alcançam o 
reconhecimento em um número significativo de ordens constitucionais estatais. 
Integram, também, o conjunto desses direitos as chamadas liberdades sociais: 
liberdade de sindicalização, direito de greve, direito a férias, repouso semanal 

9 No século XVIII, o vocábulo mérito significava cultura e cultura tinha o significado de 
conhecimento dos clássicos. Sobre o assunto, ver: Comparato (2005).
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remunerado, garantia de salário mínimo, limitação da jornada de trabalho10 
(SARLET, 2007). 

O elemento social da cidadania, o qual integra o conjunto de direitos 
supracitado, significa: 

toda la variedad desde el derecho a una medida de bienestar 
económico y seguridad hasta el derecho a compartir plenamente la 
herencia social y a llevar la vida de un ser civilizado según las pautas 
prevalecientes en la sociedad (MARSHALL; BOTTOMORE, 
2004, p. 21). 

Os direitos fundamentais de terceira dimensão, também denominados de 
direitos de fraternidade ou de solidariedade, têm como característica distintiva 
o fato de sua titularidade se desprender da figura do indivíduo, voltando-
se para a proteção de grupos humanos, tais como a família, o povo, a nação. 
Apresentam, dessa forma, a característica de direitos de titularidade coletiva ou 
difusa. Os direitos à paz, à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento 
sustentável, ao meio ambiente e à qualidade de vida, à conservação e utilização do 
patrimônio histórico e cultural, o direito de comunicação integram o rol desses 
direitos, que, em sua maior parte, ainda esperam por serem reconhecidos nas 
ordens constitucionais estatais, estando em fase de consagração em documentos 
internacionais (SARLET, 2007).

Uma questão que se coloca, após a explicitação das dimensões dos direitos 
fundamentais, dimensões estas que estão em constante processo de reconheci-
mento e afirmação, diz respeito à eficácia desses direitos. O exame da eficácia 
dos diferentes direitos humanos - civis, políticos, econômicos, sociais, culturais 
– requer a consideração das características desses direitos no plano normativo 
internacional. Assim, são analisadas as seguintes características: indisponibilidade; 
caráter erga omnes; exigibilidade; aplicabilidade imediata; indivisibilidade; 
interdependência e universalidade.

As características supracitadas originam-se do fato de que algumas 
normas imperativas internacionais, por se referirem a valores considerados 

10 Na CF/88, os direitos sociais se encontram contemplados no Capítulo II (Dos Direitos 
Sociais).
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fundamentais para a sociedade internacional, constituem alvo de proteção 
especial, integrando o jus cogens. Assim, é proibida a derrogação de normas 
que integram o jus cogens por norma de status inferior, pois essas normas 
imperativas relacionam-se:

(...) com a essencialidade dos valores nela (s) contidos e que, por 
conseguinte, se impõe a cada Estado isoladamente considerado. 
Logo, não é facultado ao Estado, enquanto autoridade 
internacional, o direito de violar normas imperativas, quer por 
meio de tratados ou mesmo pelo costume ou ato unilateral. Nem 
possui o direito de renunciar a tais condutas tidas como essenciais 
a todos os Estados (RAMOS, 2005, pp. 175-176).

As normas que integram o jus cogens internacional são rígidas e se sobrepõem 
à autonomia da vontade dos Estados, não podendo ser derrogadas por tratados, 
costumes ou por princípios do Direito Internacional. Contrariamente, as 
normas que compõem a soft law são flexíveis e, por voltarem-se à assunção de 
compromissos de caráter programático, não criam obrigações de direito positivo 
para os Estados, pela ausência de elementos que garantem o seu enforcement 
(MAZZUOLI, 2007). 

O sistema de sanção dos diferentes conjuntos de normas – jus cogens e soft 
law – são diferenciados. As normas que constituem o jus cogens, por serem 
imperativas, inderrogáveis pela autonomia da vontade das partes, implicam em 
um conjunto de obrigações para os Estados e, se descumpridas, importam em 
sanções, de fato, no plano internacional. Já o descumprimento das normas do soft 
law gera recomendações a serem cumpridas pelos entes estatais, ao invés de uma 
obrigação de fato direcionada aos Estados (MAZZUOLI, 2007).

Integram o rol do jus cogens, considerados como direitos humanos 
inderrogáveis: a liberdade (grifo nosso), a integridade física e psíquica e o direito 
à vida. Constituem os direitos de defesa, que compõem a primeira dimensão 
dos direitos humanos, e sua violação resulta em ofensa aos valores essenciais da 
sociedade internacional (RAMOS, 2005). 

Como afirma Brownlie (1997), há um consenso, no âmbito internacional, 
em torno de determinados princípios que compõem o jus cogens. Princípios que 
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representam valores fundamentais da comunidade internacional11 e muitos já 
positivados em documentos jurídicos, principalmente, na Carta da ONU e na 
DUDH. Nesta ótica, constituem princípios integrantes do jus cogens: a proibição 
do uso da força, a não-discriminação; a proibição do genocídio, da escravidão, 
entre outros.

Os direitos humanos que integram o jus cogens são tratados como indis-
poníveis, isto é, não podem ser renunciados por seu titular. O atributo da irrenun-
ciabilidade é conferido, apenas, a alguns direitos, por merecerem proteção espe- 
cial, em decorrência dos seguintes critérios: indisponibilidade oriunda da quali-
dade especial do seu titular; pelo seu objeto e pelas relações jurídicas que encerram. 

A qualidade especial de um titular de um direito pode levar a sua total 
irrenunciabilidade. É o caso, por exemplo, de direitos titularizados por incapazes, 
crianças e adolescentes. Nessas hipóteses, mesmo com a anuência do titular, 
não se pode renunciar a esses direitos fundamentais, evitando-se, assim, a sua 
dilapidação.

O objeto de uma relação jurídica, bem como a característica desta última, 
consiste em motivo para tornar um direito irrenunciável. Enquadram-se, nessa 
hipótese, os bens fora do comércio, os direitos fundamentais da pessoa humana, 
exposição a risco de morte. Os direitos relativos a determinadas relações jurídico-
institucionais, tais como casamento e família, os quais merecem medidas protetivas 
especiais, também são considerados como irrenunciáveis. A família, tanto no 
ordenamento jurídico internacional, como no plano interno, é considerada como 
essencial, a base da sociedade, constituindo em alvo de medidas protetivas, por 
parte do Estado, no plano normativo.

 Os critérios de aferição supracitados podem concorrer para a qualificação 
dos direitos fundamentais como direitos indisponíveis. Por exemplo, o direito 
ao desenvolvimento pleno da criança reúne os critérios ‘qualidade de seu titular’, 
‘objeto da relação jurídica’ e a ‘relação jurídica que encerra’. Assim, estando 
presente um critério de indisponibilidade, o direito não poderá ser passível de 
renúncia por parte de seu titular.

11 A noção de comunidade internacional é utilizada por Bronwlie (1997). Neste artigo, se prefere 
a utilização da expressão sociedade internacional, por se tratar de uma concepção de que as 
relações internacionais se baseiam em relações de força e de conflito entre os diferentes atores.
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O caráter erga omnes refere-se ao interesse dos Estados pelo respeito aos di- 
reitos protegidos no plano normativo internacional. Dessa forma, não se 
pode excluir dessas medidas protetivas nenhum ser humano, pois “(...) todos 
sob a jurisdição de um Estado podem invocar tais direitos, não importando a 
nacionalidade ou estatuto jurídico” (RAMOS, 2005, p. 214). Nessa perspectiva e, 
conforme afirmado na DUDH, são proibidas quaisquer formas de discriminação, 
pois se considera que todas as pessoas, independentemente de sua condição, 
devem ter os seus direitos humanos protegidos pelo Estado, incluindo os apátridas 
e os indivíduos até sem nacionalidade, garantida a sua proteção por uma série 
de normas internacionais de direitos humanos. Estas últimas protegem a pessoa 
humana sem distinção alguma.

A exigibilidade diz respeito ao reconhecimento, no plano normativo 
internacional e nacional, de determinados direitos humanos. Não se restringe 
à fase legislativa, importando a efetiva implementação desses direitos por parte 
dos Estados que aderiram aos instrumentos internacionais de proteção. Como 
afirma Bobbio (apud RAMOS, 2002), as atividades internacionais, no campo 
dos direitos humanos, envolvem, no mínimo, três etapas: promoção, controle e 
garantia. 

A promoção dos direitos humanos requer um:

(...) conjunto de ações destinadas a induzir os Estados que ainda 
não disponham de uma disciplina específica para a tutela de tais 
direitos a estabelecê-la [e] induzir os que já a têm a aperfeiçoá-la 
(Bobbio apud RAMOS, 2002, p. 20). 

O controle, que se articula à atividade de promoção, diz respeito à fiscalização 
e à cobrança das obrigações dos Estados, assumidas nos instrumentos interna-
cionais de proteção dos direitos humanos. A garantia consiste na construção de 
uma tutela internacional dos direitos fundamentais, substitutiva ou complementar 
aos ordenamentos jurídicos nacionais.

Neste âmbito de discussão, as normas de jus cogens implicam em obrigações 
específicas para os Estados, as chamadas obrigações erga omnes. Estas constituem 
em obrigações para com a sociedade internacional como um todo, diferindo 
daquelas obrigações baseadas no regime de reciprocidade entre os Estados, próprio 
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da celebração dos acordos internacionais em geral. Portanto, as obrigações erga 
omnes atingem o Estado de forma diferenciada, sendo necessário situar o debate 
referente às normas de jus cogens com relação ao cumprimento das obrigações do 
Estado no tocante a essas normas, no campo específico dos direitos humanos.

O jus cogens foi positivado na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados 
(CVDT, 1969), especificamente, no art. 53, o qual regula a matéria “Tratado 
em Conflito com uma Norma Imperativa de Direito Internacional Geral (Jus 
Cogens)”. Segundo este dispositivo:

é nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite 
com uma norma imperativa de Direito Internacional geral. 
Para os fins da presente Convenção, uma norma imperativa de 
Direito Internacional geral é uma norma aceita e reconhecida 
pela comunidade internacional dos Estados como um todo, como 
norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode 
ser modificada por norma ulterior de Direito Internacional geral 
da mesma natureza (CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE O 
DIREITO DOS TRATADOS, 1969, art. 53).

Nesta definição de base convencional, são ressaltados os elementos que inte-
gram o conceito de jus cogens. Primeiramente, a existência de normas de jus cogens 
independe da sua codificação em instrumentos jurídicos internacionais, mas não 
há impedimentos no tocante à sua positivação. Na verdade, referem-se a normas 
reconhecidas pela sociedade internacional como um todo, pois traduzem valores 
fundamentais dessa sociedade e que merecem uma proteção especial. Constituem 
normas cogentes internacionais, que independem da manifestação da vontade e 
da aceitação de tais normas pelo ente estatal, opondo-se ao jus dispositivum, o qual 
fundamenta a autonomia da vontade dos entes soberanos. Exige-se a aceitação 
generalizada dos Estados que compõem a sociedade internacional, para que uma 
norma seja considerada jus cogens, mas isto não implica unanimidade. Não se 
aplica, nesta seara, a teoria da não-oponibilidade de uma norma costumeira ao 
Estado que a ela se opuser, vinculando todos os membros.

As normas de jus cogens não podem ser afastadas por tratados ou por vontade 
das partes, admitindo-se tal afastamento por intermédio, apenas, da formação 
de uma outra regra de jus cogens, ou seja, da mesma natureza. Consiste em 



122 volume 04

i encontro de internacionalização do conpedi

exemplo de norma de jus cogens a regra pacta sunt servanda, aceita pela sociedade 
internacional, como se afirma no preâmbulo da CVDT (1969).

As normas de jus cogens implicam em obrigações erga omnes a serem cum-
pridas, sob pena de responsabilidade do ente estatal. Como afirmam Accioly; 
Casella; Silva (2008), tais obrigações originam-se, por um lado, do direito 
internacional geral, as quais implicam na obrigação do Estado em observá-la, 
pois refletem valores comuns tidos como essenciais pela sociedade internacional 
como um tudo, sobretudo, pelo próprio Estado que tem interesse em respeitá-
la. Segundo Mazzuoli (2001), o jus cogens constitui a única forma de restrição à 
liberdade de contratar, usufruída pelo Estado, no âmbito internacional.

Do ponto de vista da jurisprudência internacional, constitui um marco de 
reconhecimento do jus cogens o caso Barcelona Traction12 (1970). Nesse caso, 
a Corte Internacional de Justiça (CIJ), distinguiu as obrigações interestatais, 
baseadas na lógica da reciprocidade, daquelas obrigações para com a sociedade 
internacional como um todo, as chamadas obrigações erga omnes. Estas se 
originam, no contexto do Direito Internacional (DI) contemporâneo, dos 
princípios e normas protetivas dos direitos da pessoa humana.

No âmbito do Estatuto da CIJ, são elencadas as fontes do DI. Trata-se de um 
rol exemplificativo e a doutrina majoritária entende que não há hierarquia entre 
as fontes (PORTELA, 2011). Assim, conforme o art. 38 do referido Estatuto, 
a CIJ tem como referência, na resolução das controvérsias a ela submetidas, as 
seguintes fontes:

as convenções internacionais, sejam gerais ou particulares, que 
estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados 
litigantes; o costume internacional como prova de uma prática 
geralmente aceita como direito; os princípios gerais do direito 
reconhecidos pelas nações civilizadas; as decisões judiciais e as 
doutrinas dos juristas de maior competência das diversas nações, 

12 Bélgica versus Espanha, 2ª fase, ICI Reports (1970, p. 32, 33-34). Sobre o referido caso, ver, 
também: CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto.  Tratado de direito internacional 
dos direitos humanos.  (1999); MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direitos humanos, 
constituição e os tratados internacionais: estudo analítico da situação e aplicação dos 
tratados na ordem jurídica brasileira. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2001.



i encontro de internacionalização do conpedi

volume 04  123

como meio auxiliar para a determinação das regras de direito, 
sem prejuízo do disposto no artigo 59. A presente disposição não 
restringe a faculdade da Corte para decidir um litígio ex aequo et 
bono, se convier às partes.

O debate jurisprudencial e doutrinário sobre o jus cogens reavalia as fontes 
elencadas pelo Estatuto da CIJ. Na perspectiva jurisprudencial, representada 
pela decisão da própria Corte, no caso Barcelona Traction (1970), anteriormente 
citado, o jus cogens é destacado como uma fonte especial do DI contemporâneo, 
pois implica em obrigações erga omnes. Na perspectiva da doutrina, representada 
por Cançado Trindade (1999) e Mazzuoli (2001), entre outros, o jus cogens 
encontra-se no topo da pirâmide referente às fontes do DI, sendo, portanto, 
superior a outras fontes. Essa primazia é reconhecida pela própria CVDT (1969, 
art. 64), onde se afirma que “se sobrevier uma nova norma imperativa de Direito 
Internacional geral, qualquer tratado existente que estiver em conflito com essa 
norma torna-se nulo e extingue-se.”

Portanto, as normas de jus cogens se sobrepõem aos tratados e a quaisquer 
outras fontes de DI. Constituem normas peremptórias “(...) superiores inclusive 
ao próprio Direito Internacional Público, estando no ápice da hierarquia das 
normas da sociedade internacional (...)” (MAZZUOLI, 2010, p. 137). 

Assim, a questão reside na identificação das normas que compõem o direito 
cogente, do seu conteúdo. Como afirma Bianchi (2008), o processo de identi-
ficação das normas que compõem o jus cogens não se constitui de maneira tranqüila. 
Mas, neste processo, as normas protetivas de direitos humanos são concebidas, 
quase que invariavelmente, como parte integrante das normas imperativas de 
DI geral. Dessa forma, normas internacionais de direitos humanos e jus cogens 
encontram-se, intimamente, relacionadas na agenda global contemporânea 
marcada pela centralidade dos direitos humanos, objetivo assumido como um 
dos propósitos da ONU, em seu instrumento constitutivo.

Dessa forma, como alerta Cançado Trindade (1999), o desafio consiste na 
realização de estudos doutrinários e jurisprudenciais sobre as normas de jus cogens 
e as respectivas obrigações erga omnes, sobretudo no campo específico dos direitos 
humanos.
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3. o caso da prisão civil por dívida

Na CF/88, a matéria é regulada no rol dos direitos fundamentais, elencado 
no art. 5º. Nesse diploma legal, a prisão civil por dívida é considerada como uma 
situação excepcional, pois a regra é a proibição. Conforme o art. 5º, “não haverá 
prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário 
e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel” (CF/88, art. 
5º, LXVII). A Carta Política brasileira admite, então, duas exceções à regra da 
proibição da prisão civil por dívida: no caso de inadimplemento de obrigação 
alimentícia e a do depositário infiel. 

A regra, portanto, é a proteção do direito fundamental à liberdade pessoal,  
sendo possível a sua restrição conforme os princípios e procedimentos 
reconhecidos no próprio art. 5º da CF/88, tais como a presunção da inocência; 
o devido processo legal; o contraditório e a ampla defesa; juízo competente e 
imparcial, entre outras garantias. No caso da prisão civil por dívida, ainda, é 
admitida, em situações específicas e excepcionais, como acima elencadas.

O Código Civil Brasileiro de 2002 (CCB/02), na condição de lei ordinária, 
regula o procedimento da prisão civil por dívida do depositário infiel no art. 
652. Assim, “seja o depósito voluntário ou necessário, o depositário que não o 
restituir quando exigido será compelido a fazê-lo mediante prisão não excedente 
a um ano, e ressarcir os prejuízos” (CCB, art. 652). Dessa forma, a norma 
constitucional, apenas, excepciona a prisão civil por dívida em duas situações, 
mas o seu procedimento é regulado por norma infraconstitucional ordinária.

A primeira exceção à regra da proibição da prisão civil por dívida, reconhecida 
na CF/88, é a decorrente de inadimplemento de obrigação alimentar. Esta forma 
de prisão é admitida no sistema internacional de proteção dos direitos humanos, 
especificamente, no Pacto de São José da Costa Rica (1969), com a finalidade 
de proteger outro direito humano fundamental, que é o direito do alimentando. 
Assim, de acordo com o referido Pacto, “ninguém dever ser detido por dívida. Este 
princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos 
em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar (art. 7, 7).

A segunda exceção à regra da prisão civil por dívida, na seara constitucional, 
consiste na prisão do depositário infiel. O instituto do depósito é regulado no 
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CCB/02, do art. 627 ao art. 652. Nestes, são definidos, entre outros, o contrato 
de depósito, as espécies de depósito, as obrigações do depositário e o depositário 
infiel. Conforme Diniz: 

o depósito é o contrato pelo qual um dos contratantes (depositário) 
recebe do outro (depositante) um bem móvel corpóreo, obrigando-
se a guardá-lo, temporária e gratuitamente, para restituí-lo quando 
lhe for exigido (2010, p. 475).

Constituem obrigações do depositário (CCB, art. 629): o dever de guarda e de 
conservação do bem, objeto do depósito, respondendo o depositário, se verificada a 
culpa, pela perda ou deterioração do bem; o dever de restituir o bem, com os devidos 
acessórios e frutos, correndo as despesas da restituição por conta do depositante.

As espécies de depósito são: o voluntário, tipo de depósito efetivado por 
intermédio de contrato no qual o depositário recebe um bem móvel para guardá-
lo até o momento em que o depositante reclame a devolução do bem; o depósito 
necessário, aquele decorrente de obrigação legal ou que se efetua em situações de 
calamidade, tais como o incêndio, a inundação, o naufrágio ou o saque (CCB, 
art. 647, I, II).

Ocorre a situação de depositário infiel quando o depositário não restitui o bem 
reclamado pelo depositante. Nos termos do art. 652 (CCB/02), seja o depósito 
voluntário ou necessário, o depositário que não o restituir quando exigido será 
compelido a fazê-lo mediante prisão não excedente a um ano, e ressarcir o prejuízo.

A prisão do depositário infiel tem como fundamento, no direito interno, 
a norma constitucional, a qual admite duas formas de prisão civil por dívida, 
e a norma infraconstitucional ordinária do Código Civil. Entretanto, no 
ordenamento internacional de proteção dos direitos humanos, a prisão civil por 
dívida somente é admitida no caso de inadimplemento de obrigação alimentar. 
O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP, 1966), integrante 
do sistema global de proteção dos direitos humanos, é taxativo quanto à matéria. 
Em seu art. 11, a prisão por dívida é proibida, como se verifica a seguir: “ninguém 
poderá ser preso apenas por não poder cumprir com uma obrigação contratual”.

O PIDCP (1966), pertencente ao sistema de global de proteção, e o Pacto de 
São José (1969), do sistema regional de direitos humanos, foram incorporados ao 
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direito interno brasileiro, seguindo a lógica do sistema complexo de conjugação 
de duas vontades, a do Poder Legislativo e a do Executivo. O PIDCP foi 
promulgado pelo Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992. O Pacto de São José 
foi promulgado pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. Portanto, 
constituem instrumentos internacionais de direitos humanos incorporados ao 
direito interno brasileiro.

A problemática concentra-se, então, na posição hierárquica desses 
instrumentos no direito interno brasileiro. Constituem normas de direitos 
humanos que se encontram no mesmo nível hierárquico da CF/88? São normas 
infraconstitucionais? Encontram-se abaixo da CF/88, mas superiores às leis 
ordinárias? As questões aqui elencadas constituem o cerne do debate sobre a 
matéria, problematizadas na doutrina e na jurisprudência brasileiras.

As questões supracitadas tiveram lugar no julgamento do caso Habeas Corpus 
(HC) nº 87.585-8, no âmbito do STF. A partir do caso em referência são 
problematizadas as questões aqui examinadas.

4. o habeas corpus nº 87.585-8: a posição hierárquica 
dos tratados de direitos humanos no direito 
interno

No HC nº 87.585-8, caso julgado no âmbito do STF e que versa sobre a 
prisão civil por dívida do depositário infiel, foram focalizadas questões relativas 
à posição hierárquica dos tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil, 
incorporados ao direito interno segundo a lógica da conjugação da vontade do 
Poder Legislativo e do Poder Executivo. Nesse âmbito, foram discutidas as teses 
da supralegalidade e da constitucionalidade material dos tratados de direitos 
humanos, tendo como referência os §§ 2º e 3º, art. 5º, CF/88.

Primeiramente, constitui uma referência a Emenda Constitucional (EC) nº 
45/04, a qual introduz o § 3º no art. 5º da CF/88. Assim, o Ministro Marco Aurélio 
do STF, relator do caso, reconhece que a prisão civil por dívida do depositário 
infiel se torna insustentável diante da promulgação da referida Emenda e do fato 
de a República Federativa do Brasil ter subscrito o PIDCP (1966) e o Pacto de 
São José (1969), já incorporados ao direito interno e que proíbem a prisão civil 



i encontro de internacionalização do conpedi

volume 04  127

por dívida, excepcionando-se, apenas, a prisão civil por dívida em decorrência de 
inadimplemento de obrigação alimentar. 

Outra questão colocada pelo ministro-relator consiste no fato de que, não 
obstante a CF/88 reconhecer, em sede de exceção, a prisão civil por dívida 
do depositário infiel, sua operacionalização encontra respaldo em norma 
infraconstitucional ordinária, constituindo-se, dessa forma, em preceito 
constitucional não auto-aplicável. As normas que operacionalizam a referida 
prisão foram, diante da normativa internacional de direitos humanos, derro-
gadas, impossibilitando, assim, a prisão do depositário infiel. Assim, se posiciona 
o relator do caso.

A circunstância de o Brasil haver subscrito o Pacto de São José da 
Costa Rica, a limitar a prisão civil por dívida ao descumprimento 
inescusável de prestação alimentícia, conduz à inexistência de 
balizas visando à eficácia do que previsto no inciso LXVII do 
artigo 5º da Constituição Federal, preceito que, a toda evidência, 
não se mostra auto-aplicável, até mesmo ante o silêncio quanto ao 
período de custódia. Em síntese, com a introdução, no cenário 
jurídico nacional, do Pacto referido, restaram derrogadas as 
normas estritamente legais definidoras da prisão de depositário 
infiel (HC 87.585-8, p. 240).

Conforme o relator, a CF/88 não foi alterada pelo Pacto supra no tocante à 
prisão civil por dívida do depositário infiel, pois a sua regulamentação depende 
de norma infraconstitucional. Esta, sim, a lei ordinária, foi derrogada. Nessa 
visão, a CF/88 continua superior aos tratados internacionais de proteção dos 
direitos humanos, mas estes se posicionam num plano superior às normas 
infraconstitucionais.

Entendimento contrário é defendido pelo Ministro Celso de Mello do STF.  
Em seu voto de vista, o referido ministro enfatiza a centralidade alcançada pelo 
Direito Internacional dos Direitos Humanos, o qual repercute no âmbito do 
direito interno. Faz referência, também, às conseqüências da introdução do § 3º, 
pela EC nº 45, no art. 5º da CF/88.

Primeiramente, o ministro Celso de Mello afirma que a proibição da 
prisão civil por dívida tem fundamento constitucional, excetuando os casos 
do inadimplemento de obrigação alimentar e do depositário infiel. Entretanto, 
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alude às disposições de documentos jurídicos de direitos humanos, sobretudo, à 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, os quais proíbem a prisão civil 
por dívida. Assim, esclarece o Ministro:

essa Convenção internacional – reiterando os grandes princípios 
generosamente proclamados pela Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, pela Declaração Americana dos Direitos 
e Deveres do Homem e pela Carta da Organização dos Estados 
Americanos – reafirmou o propósito dos Estados americanos 
de fazerem consolidar, neste Continente, ‘dentro do quadro das 
instituições democráticas um regime de liberdade pessoal e 
de justiça social, fundado no respeito dos direitos essenciais do 
Homem” (grifos nossos) (p. 254).

Enfatiza o caráter especial do Pacto de São José da Costa Rica, no sistema 
interamericano de proteção dos direitos humanos, tratado que consiste em peça 
complementar no processo de efetivação desses direitos. O desafio, segundo o 
referido Ministro, consiste em maximizar a proteção dos direitos humanos, tendo 
como referência a pessoa humana como um valor ético primordial.

Explicita que, na CF/88, se afirmam princípios fundamentais orientadores  
de uma nova ordem jurídica fundada na proteção dos direitos humanos. Assim, em 
sede constitucional, são afirmados os princípios da dignidade da pessoa humana; 
a prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais; a proibição de 
penas cruéis; o repúdio ao terrorismo, entre outros.

Alerta para o fato de que a pessoa humana é alçada a uma posição de destaque 
no Direito Internacional (DI) contemporâneo, distinguindo-se do DI clássico, 
fundamentado basicamente nas relações interestatais. Assim, se expressa o 
Ministro Celso de Mello.

O eixo de atuação do direito internacional público contemporâneo 
passou a concentrar-se, também, na dimensão subjetiva da 
pessoa humana, cuja essencial dignidade veio a ser reconhecida, 
em sucessivas declarações e pactos internacionais, como valor 
fundante do ordenamento jurídico sobre o qual repousa o edifício 
institucional dos Estados nacionais (grifos nossos) (p 260).

Afirma o Ministro que a centralidade da proteção dos direitos humanos 
repercute em obrigações para os Estados, pois estes assumem o compromisso 
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internacional de promover o respeito e a defesa dos direitos humanos. Dessa forma, 
os Estados devem “(...) viabilizar o acesso à própria jurisdição de organismos 
internacionais” (p. 262).

No plano da efetivação dos direitos humanos, inserem-se, de forma destacada, 
os tratados internacionais que versam sobre a matéria, contribuindo para a 
consolidação desses direitos. Dentre esses direitos, sobressai-se o direito humano 
fundamental à liberdade pessoal, não podendo esta ser restringida em decorrência 
da impossibilidade de a pessoa não poder cumprir com uma obrigação contratual. 
A única exceção prevista na normativa internacional de direitos humanos diz 
respeito à prisão por inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 
alimentar.

No direito interno, o referido Ministro alerta que a operacionalização da 
prisão civil por dívida está prevista em norma infraconstitucional ordinária. Sem 
esta norma que regula a matéria, a prisão civil, nas situações excepcionais previstas 
na CF/88, torna-se inviável. Assim, esclarece a questão.

(...) a regra inscrita no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição 
não tem aplicabilidade direta, dependendo, ao contrário, da 
intervenção concretizadora do legislador (‘interpositio legislatoris’), 
eis que cabe, a este, cominar a prisão civil, delineando-lhe os 
requisitos, determinando-lhe o prazo de duração e definindo-lhe 
o rito de sua aplicação, a evidenciar, portanto, que a figura da 
prisão civil, se e quando instituída pelo legislador, representará a 
expressão de sua vontade, o que permite examinar esse instrumento 
coativo sob uma perspectiva eminentemente infraconstitucional 
e consequentemente viabilizadora da análise (...) das delicadas 
relações que se estabelecem entre o Direito Internacional Público 
e o Direito interno dos Estados (...)” (pp. 263-264).

De fato, a questão da posição hierárquica das normas internacionais de 
proteção dos direitos humanos se insere no contexto de discussão das relações 
entre o Direito Internacional Público e o direito interno. Como alerta o Ministro 
Celso de Mello, estas relações encontram-se marcadas por tensões, sobretudo, 
diante da supremacia da Constituição no ordenamento jurídico brasileiro. 
Entretanto, o Ministro ressalta a primazia que os direitos humanos fundamentais 
alcançaram na CF/88.
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Dessa forma, o referido Ministro distingue, para efeito de análise da posição 
hierárquica das normas internacionais de direitos humanos no direito interno, 
os tratados em geral dos tratados de direitos humanos. Os tratados em geral 
encontram-se na mesma posição hierárquica das leis ordinárias. Por sua vez, o 
Ministro Celso de Mello fundamenta o seu entendimento na interpretação do 
§ 2º, art. 5º, CF/88, parágrafo que consiste em cláusula geral de recepção, o 
qual “(...) autoriza o reconhecimento de que os tratados internacionais de direitos 
humanos possuem hierarquia constitucional (...)” (p. 286).

Contrária a esta posição, o Ministro Gilmar Mendes do STF defende a tese 
da supralegalidade dos tratados de direitos humanos. Nessa perspectiva, esses 
tratados se situam em posição intermediária, sendo considerados superiores às  
leis internas, mas subordinados à autoridade da CF. Assim, são infraconstitu-
cionais, mas supralegais. Para ingressarem no direito interno como norma 
constitucional, se faz necessária a sua incorporação segundo o quorum qualificado, 
disciplinado no § 3º do art. 5º(CF/88). O referido Ministro acentua o caráter 
especial dos tratados de direitos humanos em relação aos outros tratados, cujo 
regime é o da reciprocidade entre os Estados pactuantes. Esclarece a questão da 
seguinte maneira.

(...) parece mais consistente a interpretação que atribui a 
característica de ‘supralegalidade’ aos tratados e convenções de 
direitos humanos. Essa tese pugna pelo argumento de que os 
tratados sobre direitos humanos seriam infraconstitucionais, 
porém, diante de seu caráter especial em relação aos demais atos 
normativos internacionais, também seriam dotados de um atributo 
de ‘supralegalidade’. (...) os tratados sobre direitos humanos não 
poderiam afrontar a supremacia da Constituição, mas teriam 
lugar especial reservado no ordenamento jurídico (...) (p. 270).

As teses da supralegalidade e da constitucionalidade material constituem os 
entendimentos jurisprudenciais, no âmbito da Suprema Corte Brasileira, acerca da 
posição hierárquica dos tratados de direitos humanos no direito interno brasileiro. 
A tese da supralegalidade, atualmente majoritária, tem como defensor principal o 
Ministro Gilmar Mendes e a da constitucionalidade material, o Ministro Celso de 
Mello. Os outros posicionamentos se restringiram à argumentação sobre as teses 
levantadas pelos seus defensores acima elencados. O embate realiza-se, de fato, 
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entre as posições de Gilmar Mendes e Celso de Mello no tocante à hierarquia  
dos tratados de direitos humanos no direito interno.

5. conclusões

A questão da prisão civil por dívida do depositário infiel foi examinada neste 
artigo à luz da normativa internacional de proteção dos direitos humanos. Nessa 
normativa, foram destacados o Pacto de São José (1969) e o Pacto Internacional 
de Direitos Civis e Políticos (PIDCP, 1966). A partir dessa normativa, a matéria 
foi analisada com referência à CF/88 e ao CCB/02.

Primeiramente, coloca-se que a regra é a da proibição da prisão civil por 
dívida. Excetuam-se à regra a prisão civil por dívida do depositário infiel, regulada 
na CF/88 e no CCB/02, e a do inadimplente de obrigação alimentar, exceção 
esta prevista tanto na normativa interna brasileira, como nos tratados de direitos 
humanos, especificamente, no Pacto de São José (1969) e no PIDCP (1966).

A discussão da matéria levantou algumas questões, tais como: a posição 
hierárquica dos tratados de direitos humanos no direito interno brasileiro e as 
teses que tiveram lugar na ocasião do julgamento do Habeas Corpus, HC nº 
87.585-8, no STF.

No tratamento da questão referente à posição hierárquica dos tratados de 
direitos humanos no direito interno brasileiro, foram analisadas as implicações 
decorrentes da introdução do § 3º da EC nº 45/04 no art. 5º (CF/88), bem como 
o § 2º deste mesmo artigo.

A matéria examinada relaciona-se à centralidade que a proteção dos direitos 
humanos assume a partir do Pós-Segunda Guerra. Com a criação da Organização 
das Nações Unidas (ONU), a afirmação e reconhecimento dos direitos humanos 
em vários documentos jurídicos, de natureza vinculante ou não, alcançaram 
grandes proporções. Assim, foram aprovados os seguintes documentos: a Carta 
da ONU (1945), a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH, 1948) 
e o PIDCP (1966), entre outros, pertencentes ao sistema global de proteção 
dos direitos humanos. No plano regional, constitui uma grande referência a 
Convenção Americana de Direitos Humanos, o chamado Pacto de São José da 
Costa Rica (1969).
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Neste debate, alcançam destaque as normas de jus cogens, as quais adquirem 
uma ênfase especial, sobretudo, quando da sua codificação na Convenção de 
Viena sobre o Direito dos Tratados (CVDT, 1969). Convenção que dedica uma 
atenção a essas normas nos arts. 53 e 64. Nestes, são definidas as normas de 
direito internacional geral (jus cogens), bem como o tema da nulidade dos tratados 
que com elas conflitarem. 

Considerando-se, portanto, as normas internacionais de direitos humanos 
como parte do jus cogens, a questão da posição hierárquica dos atos internacionais 
relativos à matéria no ordenamento jurídico interno foi examinada. Nessa 
perspectiva, foi focalizado o caso da prisão civil por dívida do depositário infiel, 
no HC nº 87.585-8, caso em que teve lugar, no âmbito do STF, as teses da 
supralegalidade e da constitucionalidade material dos tratados de direitos 
humanos. As análises efetuadas levaram à elaboração das seguintes conclusões.

•	 As	normas	de	 jus cogens traduzem valores fundamentais da sociedade 
internacional como um todo.

•	 A	proteção	dos	direitos	humanos	foi	alçada	a	valor	fundamental,	sobre-
tudo no Pós-Segunda Guerra, sendo reconhecida em vários documen-
tos jurídicos aprovados no âmbito das organizações internacionais. In-
tegram, portanto, o jus cogens. Nesse ponto, existe consenso no tocante 
a esse conteúdo específico.

•	 Os	tratados	de	direitos	humanos,	tais	como	a	DUDH,	o	PIDCP	e	o	
Pacto de São José tutelam e protegem direitos humanos fundamentais, 
tais como: o direito à vida e à liberdade.

•	 Esses	tratados	foram	incorporados	ao	direito	interno,	pela	sistemática	
da ratificação. Devem ser, portanto, cumpridos pela República Federa-
tiva do Brasil, sob pena de responsabilidade do Estado.

•	 Os	direitos	humanos	 alcançaram	 centralidade	na	CF/88,	 sendo	 afir-
mados no rol do art. 5º, além de se constituírem como fundamento e 
princípio da República Federativa do Brasil nas relações internacionais 
e internas.

•	 Os	princípios	hermenêuticos	que	orientam	a	interpretação	no	campo	
dos direitos humanos buscam maximizar a sua proteção, e não restrin-
gi-la.
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•	 O	Estado	assume	papel	central	no	processo	de	efetivação	da	proteção	
dos direitos humanos, garantindo o acesso aos mecanismos nacionais e 
internacionais de proteção.
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la soberanía como autonomía 
constitucional en el siglo xxi. la corte 

constitucional colombiana como 
interprete del orden jurídico nacional 

e internacional

Diana Carolina Valencia Tello1

Resumen
Mediante el análisis de diferentes conceptos de soberanía desarrollados por la 

Teoría General del Estado, se analizará el concepto jurídico de soberanía como 
autonomía constitucional en el siglo XXI, para después estudiar el caso especifico 
de la Corte Constitucional Colombiana quien como interprete de la Constitu-
ción ha instituido el concepto de “Bloque de Constitucionalidad” el cual 
reconoce la prevalencia de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos 
sobre el orden interno. Así, mediante el estudio de varias Sentencias de la Corte 
Constitucional Colombiana, el presente artículo busca delimitar e identificar 
los principales elementos del concepto de Bloque de Constitucionalidad, con 
la finalidad de evaluar el trabajo de armonización realizado por la Corte entre 
el orden jurídico internacional y el orden jurídico interno, teniendo en cuenta 
que en el siglo XXI la soberanía no pertenece a los Estados sino que pertenece 
al Derecho y se manifiesta explícitamente en la autonomía constitucional de los 
Estados. 

Palabras clave
Soberanía; Corte Constitucional; Bloque de constitucionalidad; orden  

jurídico 

Resumo
Através da analise de diferentes conceitos de soberania desenvolvidos pela 

Teoria Geral do Estado, se analisará o conceito jurídico de soberania como 
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autonomia constitucional no século XXI, para depois estudar o caso especifico da 
Corte Constitucional Colombiana, que como interprete da Constituição insti-
tuiu o conceito de “Bloco de Constitucionalidade” que reconhece a prevalência 
dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos sobre a ordem interna. Assim, 
através da analise de varias Sentencias da Corte Constitucional Colombiana, o 
presente artigo procura delimitar e identificar os principais elementos do con-
ceito de Bloco de Constitucionalidade, com a finalidade de avaliar o trabalho de 
harmonização realizado pela Corte entre a ordem jurídica internacional e a ordem 
jurídica interna, dado que a soberania no século XXI não pertence aos Estados 
senão que pertence ao Direito e se manifesta explicitamente na autonomia 
constitucional dos Estados. 

Palavras-chave

Soberania; Corte Constitucional; Bloco de Constitucionalidade; ordem ju-
rídica.  

1. introducción

El concepto de soberanía está profundamente ligado hasta nuestros días al 
concepto de autosuficiencia, autonomía e independencia del Estado, ya que, 
desde un inicio, la pretensión de tener el poder absoluto sobre el territorio y 
los súbditos fue un aspecto fundamental que definió y configuró las teorías del 
derecho de Estado, que centralizaban todo el poder en el monarca. 

En la actualidad, el Estado es la forma dominante de organización política 
en el mundo y todo ser humano en la tierra es un ciudadano de un “Estado 
soberano”, razón por la cual el Estado continúa siendo relevante para el desarrollo 
de los pueblos. Sin embargo, en el siglo XXI, nuevas circunstancias y nuevos 
actores transformaran radicalmente los equilibrios de poder que sustentaban el 
mundo moderno, dando lugar a una nueva orden caracterizada por una mayor 
interconexión e interdependencias de diversos actores en los espacios globales y 
locales del mundo. 

En esta nueva realidad, la pretensión de poder absoluto y soberano es 
profundamente cuestionada y transformada por las fuerzas globales y locales, que 
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cuentan con diversos intereses y recursos, los cuales muchas veces no pueden 
ser controlados o supervisados eficazmente por el Estado. Así, en el siglo XXI, 
el Estado se caracteriza por la interdependencia con otros Estados y con otros 
actores económicos y sociales, tales como las organizaciones de la sociedad civil, 
las empresas multinacionales, las redes de conocimiento y de información, las 
redes sociales, entre otros.

En este nuevo contexto, el Derecho Internacional como orden jurídico 
superior a los Estados y que domina el espacio global, no solo ayuda a delimitar 
los respectivos ámbitos de validad de las diferentes ordenes jurídicas internas 
de los Estados, sino que también ayuda a coordinar a los diferentes Estados en 
la consecución de objetivos comunes que son de interés general para toda la 
humanidad, como lo es la protección de los derechos humanos en todo el mundo.   

El fortalecimiento del Derecho Internacional como orden jurídico superior a 
los Estados solo es posible con la participación activa de los Estados y, por tanto, 
existe la necesidad imperiosa de construir diversos puentes de comunicación 
entre el orden jurídico internacional y el orden jurídico interno de los Estados, 
para permitir mayor efectividad del Derecho en los diversos territorios alrededor 
del planeta.

En Colombia, la Corte Constitucional ha instituido el concepto de “Bloque  
de Constitucionalidad” el cual reconoce la prevalencia de los Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos debidamente ratificados por Colombia 
sobre el orden interno, aceptando que estos tratados tienen jerarquía constitu-
cional y forman un solo bloque normativo al que todo el orden jurídico interno 
le debe sumisión. Así, mediante el análisis de varias Sentencias de la Corte 
Constitucional Colombiana, el presente artículo busca delimitar e identificar 
los principales elementos del concepto de Bloque de Constitucionalidad, con 
la finalidad de evaluar el trabajo de armonización realizado por la Corte entre el 
orden jurídico internacional y el orden jurídico interno. 

Teniendo en cuenta esta introducción, en la segunda sección del artículo se 
analizarán los diversos significados que ha tenido el concepto de soberanía, para 
después en la tercera sección estudiar la soberanía en el Estado constitucional y 
en el orden internacional. En la cuarta sección realizaremos algunas precisiones 
sobre la soberanía como autonomía constitucional en el Siglo XXI, para después 
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en la quinta sección, analizar puntualmente el papel de la Corte Constitucional 
Colombiana como interprete del orden jurídico nacional e internacional y, el 
concepto de bloque de constitucionalidad. Finalmente en la sexta sección se 
realizarán las conclusiones sobre el presente estudio.  

2. los diversos significados sobre el concepto de 
soberanía 

En la Teoría General del Estado, la soberanía es definida como uno de los 
elementos constitutivos del Estado y para algunos autores clásicos, como Bodin 
(2006) y Hobbes (2011), la soberanía es entendida como autosuficiencia abso-
luta del Estado frente a otros actores, y representa una característica fundamental 
que siempre debe tener el Estado, para ser considerado Estado soberano. Sin 
embargo, como ya se mencionó en la introducción, en la actualidad la pretensión 
de poder absoluto sobre un determinado territorio es profundamente cuestionada 
y transformada por las fuerzas locales y globales presentes en las sociedades. Por lo 
tanto, es valido afirmar que la soberanía es un concepto que ha tenido diferentes 
significados dependiendo de los contextos políticos, sociales y culturales que 
marcan la construcción de cada Estado en particular, a lo largo de la historia. 

Para Jellinek, el concepto de la soberanía del Estado, en su forma absolutista, 
ha sido un hecho histórico que influyó en el concepto del Estado moderno de 
Europa continental. La convicción práctica de que el Estado mantiene todo el 
poder público, y que, por esto, solo él puede crear o ejercer las funciones públicas, 
procede de ésta idea moderna de Estado con soberanía absoluta. (JELLINEK, 
2000, p.410) Al respecto Jellinek afirma lo siguiente: 

Al fortalecerse el poder del Estado en la lucha que hubo de 
sostener con las fuerzas que lo combatían, fue apropiándose los 
poderes de todos los miembros subordinados al Estado, y de esta 
suerte fue completando el sometimiento de todos a su poder. 
El Estado, advierte el gran Leviatán que va devorando todas las 
fuerzas públicas. Aún allí donde deja subsistir una fuerza exterior 
a él, aprópiasela en la forma, porque él se afirma a sí mismo como 
el principio originario de los sometidos, aún cuando les conceda 
frente a él un poder de relativa independencia. (JELLINEK, 2000, 
p. 398) 
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En el Estado liberal de Europa continental la soberanía es entendida como 
soberanía absoluta del Estado debido a la necesidad de orden y seguridad que 
tienen las sociedades. Esto lleva a que las libertades otorgadas a los individuos por 
las Constituciones y la Declaración de los Derechos Humanos, sean reformuladas 
por el poder del Estado soberano, ya que, en principio, el poder del Estado no 
puede ser cuestionado en ningún momento por los individuos. 

Esta dominante visión de soberanía y la supervaloración de la ley, dificulta 
la elaboración de una teoría jurídica capaz de combinar la celebración de la ley 
con la defensa de los derechos individuales, haciendo con que la defensa de los 
derechos sea conducida por el terreno de la política antes que por el terreno del 
derecho. (COSTA, 2008, p. 61)

En Europa Continental del siglo XIX, la soberanía del Estado, así como la 
garantía de los derechos, no está limitada y no puede ser limitada por una norma 
de origen constitucional, ni por principios fijados en declaraciones de derechos 
o por un control de constitucionalidad fijado por los jueces. (FIORAVANTI,  
2007, p. 124) Está limitada por los hechos y por la historia, por el lugar que el 
poder político ocupa en la sociedad liberal del siglo pasado. De esta forma, los 
discursos sobre los derechos y las libertades se basan más sobre el Estado y su 
derecho, que sobre la Constitución y los derechos fundamentales (FIORAVANTI, 
2007, p. 108), llevando a que la limitación del Estado por el Derecho se confunda 
con el imperio de la ley creado por el Parlamento.

Teniendo en cuenta los diferentes conceptos que pueden existir sobre la 
soberanía, para Jellinek, existen dos errores comunes al analizar este concepto. El 
primer error es la confusión de la soberanía del órgano con la soberanía del Estado 
y, el segundo error es ayudarse del contenido positivo del poder del Estado para 
rellenar con él el concepto negativo de soberanía. Adicionalmente la compren- 
sión de que la soberanía no es una categoría absoluta, sino histórica, es un 
resultado de la mayor importancia para decidir si la soberanía constituye o no un 
elemento esencial del Estado. (JELLINEK, 2000, p. 432)

La evolución histórica de la soberanía demuestra que esta significó la negación 
de toda subordinación o limitación al Estado por cualquier otro poder. La 
soberanía permitió designar un poder ilimitado e ilimitable que era absoluto, 
ya que nadie podría limitarlo, aún el propio Estado. Para esto, la autolimitación 
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es, según la teoría del derecho natural, inseparable del carácter de soberanía. Si 
existen limitaciones para el Estado estas son morales, pero jamás de naturaleza 
jurídica. 

Para Jellinek es necesario resolver este punto porque la soberanía es fun-
damentalmente un concepto jurídico, y por ser un concepto jurídico el Estado 
encuentra limitación jurídica en la existencia de un determinado orden que debe 
también ser respetado por él. (JELLINEK, 2000, p.433-434) 

Esto significa que el Estado puede elegir la Constitución que va a tener, pero 
debe tener alguna, ya que es esencial que el Estado tenga un orden jurídico y, 
en consecuencia, la doctrina del poder absoluto es contestada por la doctrina 
del Estado de Derecho Constitucional, que se caracteriza por la racionalización, 
limitación y objetivación del poder, con base en la teoría de la separación de 
los poderes y la soberanía de la Constitución, como expresión de la voluntad 
general del pueblo. Así, cuando el Estado promulga una ley o acepta un Tratado 
Internacional, conforme los parámetros establecidos en la Constitución, la ley 
obliga tanto a los individuos como al Estado, quienes deben cumplir las normas 
del ordenamiento jurídico. Esta sumisión del Estado a la Constitución y a la ley no 
es una obligación moral, sino que es una obligación jurídica. 

Por lo tanto, solo sobre la concepción de que el Estado también se obliga 
jurídicamente conforme los parámetros del ordenamiento jurídico es posible 
retirar del concepto de soberanía la errónea concepción de su carácter ilimitable 
y absoluto y, transformarlo en un concepto jurídico que corresponda a las nuevas 
concepciones del derecho positivo. (JELLINEK, 2000, p. 437)

Jellinek define la soberanía como el poder de un Estado, en virtud del cual 
corresponde exclusivamente a este la capacidad de determinarse jurídicamente 
y de obligarse a si mismo. El sentido negativo de la soberanía aparece con la 
imposibilidad de limitar jurídicamente la propia voluntad del Estado mediante 
un poder extraño, sea o no este poder de un Estado. El sentido positivo de la 
soberanía consiste en la capacidad exclusiva que tiene el Estado de establecer, en 
virtud de su voluntad soberana, el contenido de su ordenamiento jurídico. Así, 
al afirmar que el poder soberano no tiene limites, quiere decir, únicamente, que 
ningún otro poder diferente del Estado puede impedir jurídicamente o modificar 
su propio orden jurídico. (JELLINEK, 2000, p. 438)
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En estos términos, esta definición de soberanía es puramente formal, ya que 
no dice nada sobre el contenido que debería tener el ordenamiento jurídico, 
ni tampoco especifica que tipo de limitaciones debe tener el Estado para ser 
considerado legitimo. 

3.  la soberanía en el estado de derecho constitu-
cional y el orden internacional 

En Europa continental, Kelsen, en el siglo XX, consigue superar el problema 
no resuelto del siglo XIX sobre los limites al Poder Legislativo y Ejecutivo, al 
evidenciar que el Estado es un orden jurídico, que se compone de normas, que no 
son todas iguales ni igualmente generales. (COSTA, 2008, p.67)

Según Kelsen, el sistema de normas al que llamamos orden jurídica, es un 
sistema de tipo dinámico, en donde las normas jurídicas son validas en cuanto 
hayan sido creadas según las normas establecidas en la norma fundamental, que es 
la Constitución de un Estado soberano. La Constitución es la norma de normas, 
y a partir de ella se desarrolla dinámicamente el orden jurídico nacional, por obra 
de los poderes constituidos, los cuales siempre se deben sujetar a los principios 
y valores establecidos previamente en la Constitución. (KELSEN, 2009, p.221)

En principio, el Estado es soberano en el momento en que son dadas como 
ciertas las normas jurídico – positivas que no son susceptibles de ulterior 
fundamentación. Que el Estado sea soberano significa que se excluye, desde el 
inicio, la posibilidad de cuestionar la validez del orden jurídico estatal, constituido 
por la norma fundamental. El Estado es un orden supremo que no tiene sobre 
si ningún orden superior, pues la validez del orden jurídico estatal no deriva de 
ninguna norma supraestatal. (KELSEN, 2008, p.133-136)

La soberanía es la expresión de la unidad del Estado, mediante la exclusiva 
validez del orden jurídico que debe ser único para evitar contradicciones. Por lo 
tanto, el orden jurídico es autónomo e independiente, no derivado ni susceptible 
de ser referido por ningún sistema ulterior. La soberanía es la expresión de 
la unidad del sistema de derecho y de la pureza del conocimiento jurídico. 
(KELSEN, 2008, p.137) 

Sin embargo, la contradicción fundamental aparece cuando analizamos la 
posición del Estado frente a otros Estados. Esto porque la existencia de otros 
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Estados prueba que el mundo del Derecho no termina en los limites del orden 
jurídico estatal. (KELSEN, 2008, p.157)

Para Kelsen, la idea de que el Estado sea soberano solo en el interior, mientras 
en el exterior, esto es, en el orden internacional, es únicamente independiente 
por ser un poder coordinado con otros Estados situados fuera de su esfera de 
acción, solo es posible sobre la suposición de que los Estados estén coordinados 
mediante un orden jurídico superior (el Derecho Internacional) que determina 
sus relaciones reciprocas y señala para cada Estado el lugar que cada uno debe 
ocupar dentro del sistema en el orden internacional. (KELSEN, 2008, p.138)

Así, la existencia de un orden jurídico común para todos los Estados evidencia 
que la soberanía no es otra cosa que el Derecho objetivo internacional, incluido 
el orden jurídico interno del Estado, garantizado por el Derecho Internacional, 
ya que de este modo, son protegidos los intereses de cada Estado o, mas 
concretamente, los intereses de los hombres que constituyen cada Estado. La 
soberanía cuyo concepto expresa la unidad del sistema normativo se convierte en 
símbolo del sistema y deja de ser una propiedad de los Estados. (KELSEN, 2008, 
p.144)

La teoría del reconocimiento entre los Estados ayuda a fortalecer la unidad del 
sistema del Derecho internacional, porque para que un Estado sea valido ante la 
comunidad jurídica de los Estados y, en especial, ante el Estado propio, debe ser 
reconocido por este. (KELSEN, 2008, p.158)

Para Kelsen, el Estado fue soberano en el inicio de la evolución histórica, 
como Estado autocrático o Monarquía absoluta, pero en la medida en que la 
democracia desplazó a la autocracia, el Derecho se ha colocado poco a poco por 
encima del Estado, hasta que en el Estado moderno la soberanía es del Derecho y 
no del Estado. (KELSEN, 2008, p.141)

No obstante, no todos están de acuerdo con trasladar la soberanía del Estado 
al Derecho. Uno de los argumentos mas fuertes a favor de la afirmación de la 
soberanía del Estado es el hecho de que el orden jurídico internacional carece de 
órganos propios encargados de realizar una función técnica diferenciada. Otro 
argumento afirma que en el caso de la legislación el Estado es soberano porque no 
está sometido a un legislador extraño, sino que él mismo es su propio legislador 
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(tanto en el orden interno como externo). Igualmente, el Estado no está sometido 
a ningún órgano ejecutivo ajeno. (KELSEN, 2008, p.145)

Los contra-argumentos afirman que el Estado tiene esta aparente independencia 
y autonomía porque el Derecho Internacional lo permite y, protege a todos los 
Estados de las intervenciones ilegitimas de otros Estados. 

La falta de órganos del Derecho internacional para la realización de funciones 
especializadas no significa de forma alguna que carezca de ellos, sino que el 
orden jurídico internacional se soporta en los órganos y en los funcionarios que 
pertenecen a los diversos Estados, respetando en todo momento los diversos 
ordenamientos jurídicos existentes en cada territorio. 

Por lo tanto, el Estado es soberano en el sentido formal de la palabra, ya que la 
existencia de un orden internacional superior a los Estados implica que los Esta-
dos deben garantizar el respeto en sus territorios no solo del orden jurídico interno, 
sino que también deben garantizar el respeto del orden jurídico internacional. 
Esto implica que el contenido de la Constitución y del orden jurídico interno está 
condicionado por los presupuestos del orden jurídico internacional, para que el 
Estado sea reconocido como legitimo en la comunidad internacional. 

La suposición de que las normas del Derecho internacional constituyen un 
orden jurídico totalitario superior a los Estados, que coordina a todos y que 
delimita los respectivos ámbitos de validad (que incluye todas las ordenes esta-
tales como ordenes jurídicas validas), implica que ningún Estado es soberano, 
pues todos están sometidos en la misma medida al orden de la comunidad jurídica 
internacional, en donde reside toda la soberanía. (KELSEN, 2008, p.162) Al 
respecto Kelsen afirma: 

El Derecho internacional establece no solamente el comienzo, sino 
el término de validez del orden jurídico estatal, desde el momento 
que la norma determinante del hecho fundamental del Estado 
contiene el requisito de eficacia. Si el Derecho de un Estado pierde 
su eficacia porque en lugar de la ideología hasta entonces dominante 
triunfa una ideología nueva – por ejemplo, en caso de revolución-, 
entonces comienza con arreglo al Derecho internacional, la validez 
del contenido de la nueva ideología, que posee la eficacia necesaria. 
Es una norma del Derecho internacional, universalmente admitida 



146 volume 04

i encontro de internacionalização do conpedi

que la revolución triunfante o el usurpador victorioso se convierten 
en poder legítimo. (KELSEN, 2008, p.167) 

Así, el Derecho internacional legitima el orden jurídico de los Estados cuando 
reconoce la existencia de los Estados y, por lo tanto, reconoce la existencia de 
un orden jurídico parcial del sistema universal del Derecho. El hecho de que 
la soberanía este concentrada en el Derecho internacional tiene consecuencias 
relevantes en el siglo XXI como analizaremos a continuación.  

4. la soberanía como autonomía constitucional en 
el siglo xxi

Los diferentes significados que ha tenido la soberanía a lo largo de la historia 
demuestran como las teorías sobre el Estado buscaron conceder un valor absoluto 
a este concepto, con la finalidad de centralizar todo el poder en el Estado, 
deslegitimando, así, cualquier otra comunidad que tuviera pretensiones de poder 
sobre la sociedad en un determinado territorio. 

Aunque Jellinek y Kelsen hubiesen delimitado objetiva y científicamente el 
concepto de soberanía, conforme los efectos jurídicos que este concepto podía 
tener en el ordenamiento jurídico estatal e internacional, también se evidencia, en 
la actualidad, que la soberanía continua siendo utilizada con propósitos políticos 
especialmente cuando los gobernantes llaman a fortalecer y centralizar el poder 
efectivo del Estado ante otros Estados o comunidades políticas, sin tener en 
cuenta que en el siglo XXI el fortalecimiento de la soberanía de un Estado implica 
obligatoriamente el desvanecimiento de la soberanía de otro Estado. 

Adicionalmente, desde finales del siglo XX diversos factores ayudaron a 
fortalecer el espacio global, permitiendo que los individuos no estén limitados 
por el territorio o, en algunos casos, por el ordenamiento jurídico del Estado 
en territorios específicos. Las nuevas tecnologías permiten el acceso a espacios 
globales que conectan diversos territorios, grupos e individuos, sin que los 
Estados tengan (en muchas ocasiones) capacidad de controlar o regular lo que 
sucede dentro de sus fronteras. Los riesgos tecnológicos que no respetan las 
fronteras de los Estados, obligan a que los Estados deban colaborar y cooperar 
cada vez más entre ellos para garantizar un mínimo de efectividad en la solución 
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de los problemas globales que afectan a los ciudadanos de diversos Estados, de 
múltiples formas, lo que implica obligatoriamente la necesidad de fortalecer el 
ordenamiento jurídico internacional al cual el Estado y los diferentes actores 
globales se deben someter.  

Muchos autores afirman que estos cambios indican el final de la soberanía 
(SCHOLTE, 2000, p138 apud SØRENSEN, 2010, p. 129-135), también el 
crepúsculo de la soberanía (WRISTON, 1992, apud, SØRENSEN, 2010, p. 129-
135); pero la idea del “final de la soberanía” hace parte de un error conceptual que 
identifica la soberanía con la capacidad del Estado de imponer el poder absoluto, 
conforme las definiciones dadas por Bodín y Hobbes, en los Estados monárquicos 
absolutistas europeos, concepto que, como vimos, ya fue superado por la doctrina 
del Estado de Derecho Constitucional.

La idea de imponer el poder absoluto aparece esencialmente en momentos de 
crisis cuando los gobernantes tratan de imponer el orden jurídico del Estado sobre 
el orden jurídico de los otros Estados o sobre el ordenamiento internacional. Aquí 
consideramos importante diferenciar entre las acciones legitimas e ilegitimas de 
los Estados, pues toda acción estatal para que sea legitima debe estar de acuerdo 
con el Derecho internacional y el Derecho interno de los Estados, en razón a que 
la soberanía en la actualidad se concentra en el Derecho y, en consecuencia, todos 
los Estados están obligados a respetar el Derecho vigente. 

Para otros autores, la soberanía llega a su fin porque, en la era de la globaliza-
ción, la soberanía y el universalismo son simplemente incompatibles, como son 
también incompatibles la globalización y el Estado –nación. (DOMINGO, 
2009, p. 115) En nuestro concepto, la diversidad de Estados y culturas existentes 
en la actualidad impide que exista verdaderamente un orden universal, que no 
tenga en cuenta la existencia de las particularidades propias de cada cultura y de 
cada Estado. 

Por lo tanto, los Estados son actores fundamentales para la obtención de 
equilibrios y puntos de convergencia en el siglo XXI, ya que el orden jurídico 
internacional se construye mediante la participación activa de todos los Estados, 
en principio, en igualdad de condiciones. Cuando la comunidad internacional 
finalmente tiene acuerdos, los Estados deben incluir estos acuerdos en los 
respectivos ordenamientos jurídicos nacionales, para el efectivo cumplimiento de 
estos mandatos. En consecuencia, los Estados son actores importantes dentro del 
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proceso de globalización, pues representan la cultura y las tradiciones de grupos 
específicos, que no pueden ser igualados tan fácilmente a otras culturas, esto es, a 
otros Estados, por la globalización. 

Así, la soberanía del Estado como autonomía constitucional frente a otros 
Estados continua siendo cierta, pues este es el principio dominante de la 
organización política en el sistema internacional. En este sentido, la soberanía 
continua siendo un elemento estable que da continuidad a los ordenamientos 
jurídicos internos, conforme las reglas establecidas en la Constitución y en el 
Derecho Internacional. 

Teniendo en cuenta la importancia de la autonomía constitucional de 
los Estados para la obtención de equilibrios entre el orden jurídico nacional e 
internacional, a continuación analizaremos las interpretaciones realizadas por la 
Corte Constitucional Colombiana para aplicar y armonizar las reglas establecidas 
en la Constitución y en el Derecho Internacional.   

5. la corte constitucional colombiana como inter- 
prete entre el orden jurídico nacional e inter-
nacional y el bloque de constitucionalidad 

Como afirmamos antes, para Kelsen, la Constitución es la norma de normas, 
y a partir de ella se desarrolla dinámicamente el orden jurídico nacional e 
internacional, por obra de los poderes constituidos, los cuales siempre se deben 
sujetar a los principios y valores establecidos previamente en la Constitución. 

(KELSEN, 2008, p.221) Para que existan garantías de cumplimiento sobre la 
Constitución, la Corte Constitucional tiene la misión principal de hacer valer la 
integridad y supremacía de la Carta Magna, buscando que todos sus preceptos 
sean acatados por todas las autoridades y personas sin distinción alguna, dentro 
del territorio del Estado. Al respecto la Corte Constitucional Colombiana en 
Sentencia SU-640 de 1998 afirma:

10. La Constitución Política se postula a sí misma como “norma de 
normas” (C.P. art. 4). El orden jurídico se reconoce como un todo 
primeramente en la Constitución, y a partir de ella se desarrolla 
dinámicamente por obra de los poderes constituidos, pero en este 
caso dentro del marco trazado y con sujeción a los principios y 
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valores superiores. No podría la Constitución orientar el proceso 
normativo y el conjunto de decisiones que se derivan de su propia 
existencia, si sus preceptos no fuesen acatados por todas las 
autoridades y las personas. La Corte Constitucional, cabeza de la 
jurisdicción constitucional, tiene asignada la misión de mantener la 
integridad y la supremacía de la Constitución, de lo cual depende 
que ésta pueda conservar su connotación normativa y su poder de 
imperio contra todo acto u omisión de los poderes constituidos. 

La afirmación del rango normativo superior de la Constitución 
Política se traduce en las sentencias que dicta la Corte 
Constitucional, a través de las cuales esta Corporación cumple 
su función de máximo y auténtico intérprete de la Carta. Estas 
dos calidades de la Corte surgen de su posición institucional 
como garante de la supremacía de la Constitución, cuyo sentido y 
alcance le corresponde inequívocamente establecer frente a todos 
y cada uno de los órganos del Estado, lo mismo que frente a las 
personas, que igualmente le deben obediencia. 

Para Santofimio (2011, p. 62), uno de los grandes logros de la Constitución de 
1991, consistió en la enunciación expresa en el artículo 93 de que los derechos y 
deberes consagrados en la Constitución se deben interpretar de conformidad con 
los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. 
Efectivamente, la promulgación de la Constitución de 1991 marcó el inicio de 
una nueva estructura dentro del orden jurídico interno colombiano, que posibilitó 
un mejor acoplamiento de los tratados internacionales al orden jurídico interno, 
mediante la introducción de seis artículos que definieron parámetros para la 
adopción de normas internacionales en el orden interno. La Corte Constitucional 
en Sentencia C 067 de 2003 identifica estos artículos así:

a) El artículo 9º, el cual reconoció que las relaciones exteriores del 
Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto por 
la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los 
principios del derecho internacional aceptados por Colombia; 

b) El artículo 93, según el cual “Los tratados y convenios 
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos 
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados 
en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.”
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c) El artículo 94, que establece que “ la enunciación de los 
derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios 
internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros 
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente 
en ellos.”

d) El artículo 214 que al regular los estados de excepción dice en 
su numeral 2: “No podrán suspenderse los derechos humanos ni las 
libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del 
derecho internacional humanitario.”

e) El artículo 53 que preceptúa: “Los convenios internacionales 
del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación 
interna”, y

d) El artículo 102 que dice en su inciso 2 que: “Los límites señalados 
en la forma prevista por esta Constitución, solo podrán modificarse en 
virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados 
por el presidente de la república”. 

Aquí, consideramos importante resaltar que la anterior Constitución de 
1886 no estableció una norma inequívoca que permitiera la introducción del 
derecho internacional en la legislación interna en Colombia. Por esta razón, 
la Corte Suprema de Justicia de la época (quien era la competente del control 
constitucional), se negó a ejercer control de constitucionalidad de las leyes frente 
a los tratados del derecho internacional. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia 
sentenció:

[…] en ejercicio de la jurisdicción constitucional sólo le es dado 
confrontar a la Corte la ley con los textos de la Carta, cuya 
integridad se le ha confiado. Por tanto, no procede el examen 
del cargo de violación del artículo 1 de la citada Ley 74 de 1968 
(Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos y de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales). (Citado en Sentencia C-067 
de 2003)

En este orden de ideas, la introducción explicita de artículos que definen 
parámetros de adopción para las normas internacionales en la Constitución de 
1991, constituye un cambio institucional importante que ayuda a armonizar el 
orden jurídico interno con el orden jurídico internacional. La Corte Constitucional 
desde el año 1992 se ha pronunciado sobre la jerarquía constitucional de ciertos 
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Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos por Colombia, 
afirmando que estos constituyen legislación prevalente. En sentencia C-574 de 
1992, la Corte señaló:

Primera. La Carta reconoce plenos efectos jurídicos a los tratados 
y convenios - debidamente ratificados- concernientes a los 
derechos humanos (art. 93). Esto indica que los constituyentes no 
ignoraron la existencia de esa amplia y promisoria rama que es el 
derecho internacional de los derechos humanos, algunas de cuyas 
características tuvimos ya ocasión de señalar.

Segunda. Asimismo, ella reconoce también plenos efectos 
jurídicos a las reglas del derecho internacional humanitario, 
particularmente durante la vigencia de los denominados Estados 
de Excepción (Art. 214-2).  Es claro, pues, que las facultades del 
gobierno durante tales estados encuentran límites efectivos que 
operan aún antes de la vigencia de la ley estatutaria a que alude la 
misma disposición constitucional.

Lo cual significa, ni mas ni menos, que las reglas del derecho 
internacional humanitario son hoy, - por voluntad expresa del 
Constituyente -, normas obligatorias per se  sin ratificación alguna 
previa o sin expedición de norma reglamentaria.  Y lo son “en todo 
caso” como lo señala significativamente la propia Carta.

En estas condiciones, no hay duda que el derecho internacional 
humanitario constituye uno de los más eficaces instrumentos 
de protección del núcleo común que comparte con los derechos 
humanos, tal como lo ha señalado la mas autorizada doctrina.” 
(Sentencia C-574 de 1992 M.P. Dr. Ciro Angarita Barón)

Otro caso relevante fue la sentencia T-409 de 1992, en donde la Corte analizó 
la tensión existente entre el deber de prestar el servicio militar y el derecho a 
la libertad de conciencia a la luz del criterio de la obediencia debida. En esta 
sentencia, la Corte consideró que en desarrollo del artículo 93 de la Carta, 
la obediencia debida no podía interpretarse como una obligación ciega del 
cumplimiento de ordenes superiores, sino que toda sumisión a la jerarquía militar 
debía también estar sometida al concepto de orden justo. (Sentencia C-067 de 
2003) En palabras de la Corte, la sentencia afirma: 

Así, en virtud del criterio que se deja expuesto, bien podría negarse 
un subalterno a obedecer la orden impartida por su superior si 
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ella consiste en infligir torturas a un prisionero o en ocasionar la 
muerte fuera de combate, pues semejantes conductas, por su sola 
enunciación y sin requerirse especiales niveles de conocimientos 
jurídicos, lesionan de manera abierta los derechos humanos y 
chocan de bulto con la Constitución.

No podría interpretarse de otra manera el concepto de orden 
justo, perseguido por la Carta Política, según su preámbulo, ni 
entenderse de modo diverso el artículo 93 constitucional, a cuyo 
tenor “los tratados y convenios internacionales ratificados por el 
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohiben 
su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden 
interno.

Según el Convenio de Ginebra I, del 12 de agosto de 1949, 
aprobado por la Ley 5a. de 1960 (Diario Oficial No. 30318), que 
las Altas Partes Contratantes se comprometieron a respetar y a 
hacer respetar “en todas las circunstancias”, existen infracciones 
graves, contra las cuales los estados han de tomar oportunas 
medidas. Entre ellas  se enuncian, a título de ejemplo, “el 
homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos 
los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente 
grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad 
física o la salud,  la destrucción y la   apropiación de bienes, no 
justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala, 
ilícita y arbitrariamente” (artículo 50).

Obligado en esos términos el Estado colombiano, mediante 
un convenio internacional que, por otra parte, es hoy fuente 
interpretativa sobre el alcance de los derechos y deberes de 
rango constitucional (artículo 93 Constitución Política), mal 
podría prohijarse actualmente una concepción absoluta y ciega 
de la obediencia castrense.” (Sentencia T-409 de 1992 M.P. Drs. 
Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz) (Subrayas 
fuera del original)

De esta forma, desde el año 1992, la Corte Constitucional en reiteradas 
sentencias, fijó como parámetro hermenéutico de interpretación de los derechos 
reconocidos por la Constitución de 1991, el análisis de los tratados internacionales 
sobre derechos humanos debidamente ratificados por Colombia.

Posteriormente, la Corte en 1995 sistematizó de manera definitiva el concepto 
de “bloque de constitucionalidad” mediante la Sentencia C-225 de 1995, en donde 
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revisó el Protocolo adicional de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949, relativos a la protección de victimas de los conflictos armados sin carácter 
internacional (Protocolo II), así como la Ley 171 del 16 de diciembre de 1994, 
por medio de la cual se aprueba dicho protocolo. La Corte define el concepto de 
bloque de constitucionalidad así: 

[El bloque de constitucionalidad es aquella unidad jurídica 
compuesta] por...normas y principios que, sin aparecer formalmente 
en el articulado del texto constitucional, son utilizados como 
parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por 
cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por 
diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues 
verdaderos  principios y reglas de valor constitucional, esto es, son 
normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a 
veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del 
articulado constitucional strictu sensu. […] en tales circunstancias, 
la Corte Constitucional coincide con la Vista Fiscal en que el único 
sentido razonable que se le puede conferir a la noción de prevalencia 
de los tratados de Derechos Humanos y de Derecho Internacional 
Humanitario (arts 93 y 214 num. 2º CP) es que éstos forman con 
el resto del texto constitucional un ´bloque de constitucionalidad´ 
cuyo respeto se impone a la ley. En efecto, de esa manera se armoniza 
plenamente el principio de supremacía de la Constitución, como 
norma de normas (art. 4º CP), con la prevalencia de los tratados 
ratificados por Colombia, que reconocen los derechos humanos y 
prohíben su limitación en los estados de excepción (art.93 CP).

La Corte al sistematizar el concepto de bloque de constitucionalidad, 
incorporó una nueva institución jurídica dentro del ordenamiento jurídico 
interno colombiano que confiere prevalencia a los tratados de derechos humanos  
y de derecho internacional humanitario, permitiendo que éstos formen con el 
resto de la constitución un “bloque de constitucionalidad” que debe ser respetado 
por la ley y los aplicadores/operadores en todos los niveles de gobierno, lo que 
implica que el Estado colombiano debe adaptar las normas de inferior jerarquía 
del orden jurídico interno a los contenidos del derecho internacional huma-
nitario, con el fin de potencializar la realización material de tales valores. 

En sentencia C-191 de 1998, la Corte desarrolló aún más a fondo el concepto 
de bloque de constitucionalidad al advertir que éste concepto puede contener dos 
sentidos, uno amplio y otro restringido. Al respecto la Corte afirma: 
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“(...) resulta posible distinguir dos sentidos del concepto de bloque 
de constitucionalidad. En un primer sentido de la noción, que 
podría denominarse bloque de constitucionalidad strictu sensu, 
se ha considerado que se encuentra conformado por aquellos 
principios y normas de valor constitucional, los que se reducen 
al texto de la Constitución propiamente dicha y a los tratados 
internacionales que consagren derechos humanos cuya limitación 
se encuentre prohibida durante los estados de excepción (C.P., 
artículo 93).... Más recientemente, la Corte ha adoptado una 
noción lato sensu del bloque de constitucionalidad, según la cual 
aquel estaría compuesto por todas aquellas normas, de diversa 
jerarquía, que sirven como parámetro para llevar a cabo el control 
de constitucionalidad de la legislación. Conforme a esta acepción, 
el bloque de constitucionalidad estaría conformado no sólo por 
el articulado de la Constitución sino, entre otros, por los tratados 
internacionales de que trata el artículo 93 de la Carta, por las 
leyes orgánicas y, en algunas ocasiones, por las leyes estatutarias.” 
(Sentencia C-191 de 1998, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz)

En sentencia C-1022 de 1999 la Corte amplia la noción de bloque de 
constitucionalidad lato sensu, al aceptar que los tratados internacionales que 
definen limites del Estado hacen parte de la Constitución. Al respecto la citada 
sentencia afirma: 

[…] tratados de fronteras que ya estaban perfeccionados al momento 
de entrar en vigencia la Constitución no pueden ser demandados, 
puesto que en el fondo son normas que integran el bloque de 
constitucionalidad, como ya lo había indicado la sentencia C-400 
de 1998, cuando precisó que esos acuerdos internacionales, junto 
con algunos convenios de derechos humanos, tenían un status 
y jerarquía diferentes a los otros tratados en el ordenamiento 
colombiano.

[…] debido la jerarquía constitucional de esos tratados, esta 
Corte considera que la modificación de fronteras, que implique 
una cesión de territorio en relación con los límites consolidados 
existentes al aprobarse la Carta de 1991, requiere no sólo un nuevo 
tratado internacional, como lo señala el artículo 101 de la Carta, 
sino que, además, ese tratado debe internamente aprobarse por los 
procedimientos de reforma constitucional previstos por el título 
XIII de la Carta. En efecto, un convenio de esa naturaleza implica 
una mengua del territorio colombiano previsto por la Constitución, 
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por lo cual, si es incorporado al ordenamiento colombiano por 
una simple ley aprobatoria, la Corte se vería forzada a declarar su 
inexequibilidad, por violar la soberanía nacional (CP art. 9º) y el 
contenido del territorio protegido por la Carta (CP art. 101). Pero 
la  modificación de una frontera no se puede hacer únicamente 
por medio de una reforma constitucional, puesto que no sólo el 
artículo 101 de la Carta exige un tratado internacional, sino que ese 
requisito se infiere de la inevitable dimensión internacional de las 
fronteras. Por ende,  una conclusión inevitable se sigue: una cesión 
de territorio colombiano requiere que el correspondiente tratado 
internacional sea aprobado internamente por los procedimientos 
de reforma constitucional previstos por la propia Carta.

En un fallo más reciente (C-240 de 2009) la Corte al analizar los tratados y 
convenios internacionales a los que hace referencia el artículo 93 afirma: 

Tales preceptos internacionales complementan la parte dog-
mática de la Constitución, conformando el llamado bloque de 
constitucionalidad, que está constituido por aquellas normas 
y principios que sin aparecer expresamente en el articulado 
de la Constitución, han sido integrados a ella por diversas vías 
incluyendo el reenvío que la misma Carta realiza a través del 
artículo 93 superior.

Teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional, Santofimio 
(2001, p.66) afirma que en Colombia existe un ordenamiento jurídico-político 
abierto, complejo y en constante evolución. El sistema es abierto porque su 
contenido no se limita a lo consagrado en la Constitución, sino que también está 
integrado por disposiciones normativas de tratados y convenios internacionales 
sobre derechos humanos debidamente ratificados por el Estado colombiano. 
El sistema es también complejo porque la integración normativa de las normas 
internacionales dentro del ordenamiento interno puede acarrear, eventualmente 
antinomias que deberían resolverse mediante el principio hermenéutico pro 
homine, en virtud del cual deberán prevalecer siempre la interpretación que resulte 
más favorable a la persona. Finalmente el sistema también esta en constante 
evolución debido a que su integración y conformación normativa varía de acuerdo 
con los nuevos tratados y convenios internacionales que el Estado ratifique y, lo 
más importante, de acuerdo con las interpretaciones evolutivas que realicen los 
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tribunales, comités y órganos internacionales de derechos humanos respecto de 
los cuales Colombia haya aceptado o reconocido su competencia contenciosa o 
consultiva. 

Aquí es importante anotar que la Corte Constitucional considera que 
los tratados internacionales no constituyen un cuerpo normativo superior 
a la Constitución, sino que, por el contrario, éstos deben ser interpretados 
armónicamente con la Constitución. Al respecto la sentencia C-028 de 2006 
afirma: 

Esta Corporación estima que la pertenencia de una determinada 
norma internacional al llamado bloque de constitucionalidad, 
de manera alguna puede ser interpretada en términos de que 
esta ultima prevalezca sobre el Texto Fundamental; por el 
contrario, dicha inclusión conlleva necesariamente a adelantar 
interpretaciones armónicas y sistemáticas entre disposiciones 
jurídicas de diversos origen. Así las cosas, la técnica del bloque 
de constitucionalidad parte de concebir la Constitución como un 
texto abierto, caracterizado por la presencia de diversas clausulas 
mediante las cuales operan reenvíos que permiten ampliar el 
espectro de normas jurídicas que deben ser respetadas por el 
legislador.

En este orden de ideas, se evidencia que el concepto de bloque de 
constitucionalidad incorpora nuevas fuentes de derecho en el orden jurídico 
interno, otorgándoles la misma jerarquía que la Constitución, con la finalidad 
de armonizar el orden jurídico interno y el orden jurídico internacional que está 
obligado a cumplir el Estado en todos los niveles de gobierno. 

6. conclusiones 

En el siglo XXI, existe la necesidad de construir puentes de comunicación 
entre el orden jurídico internacional y el orden jurídico interno de los Estados, 
para permitir mayor efectividad del Derecho en los diversos territorios alrededor 
del planeta. La existencia de un espacio global dinámico, ayudado por las nuevas 
tecnologías y la existencia de nuevos actores económicos y sociales, hacen que 
el Estado necesite mayor colaboración y coordinación con otros Estados y otros 
actores. 



i encontro de internacionalização do conpedi

volume 04  157

En la actualidad los Estados no tienen soberanía absoluta dentro de su terri-
torio, sino que por el contrario, los Estados deben respetar y cumplir el orden 
jurídico internacional y el orden jurídico interno, mediante el respeto de la 
Constitución aplicable en cada territorio. Aún así, la existencia de disposiciones 
jurídicas con diversos orígenes genera la necesidad de contar con instituciones 
y organismos que ayuden de forma legitima, en el trabajo de armonización e 
interpretación de diversas normas jurídicas que son validas dentro de los territorios 
en periodos de tiempo específicos. 

En este orden de ideas consideramos que el trabajo desarrollado por la Corte 
Constitucional Colombiana es un buen ejemplo de cómo en casos concretos 
es posible realizar un buen trabajo de interpretación y armonización entre 
diversas ordenes jurídicas, que ayuda a construir sistemas normativos armónicos, 
constituidos por normas de diversos orígenes, lo que a su vez permite evidenciar 
que en la actualidad la soberanía es del Derecho y no del Estado.  
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do direito internacional do refugiado
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Resumo

Há quase 70 anos da Declaração dos Direitos do Homem (1948) muitos 
ainda são os desafios a serem enfrentados pela sociedade internacional na busca 
da comunidade ideal. Em pleno século XXI o que se vê é o retrocesso dos direitos 
humanos arduamente consolidados após as atrocidades das grandes guerras e os 
massacres ocorridos, os quais hoje dão lugar a novas modalidades de supressão 
de direitos com a construção de muros de resistência migratória na Grécia e 
na Bulgária com a fronteira do Oriente Médio, mais precisamente a Turquia. 
O contrassenso reside ainda no fato de que os locais criados para refugiar os 
necessitados, com o amparo material que a situação exige, se apresentam como 
verdadeiros campos de concentração, onde, além de comida, faltam remédios, 
leitos, vestimentas e a esperança de dias melhores.

Palavras-chave

Direitos humanos; Direito internacional; Refugiados.

1 Autora do livro “As multinacionais de capital privado e o combate à corrupção internacional”. 
Mestre e Doutoranda em Direito Internacional pela Universidade Católica de Santos. Pós-
Graduada em Direito Empresarial pela Escola Paulista de Direito. Docente da Universidade 
Anhembi Morumbi, na faculdade de Direito (nas áreas de Direito Internacional Público 
e Privado, de Direito Penal e Processo Penal, e de Propriedade Intelectual). Advogada e 
Diretora Jurídica de escritório de advocacia Liguori £ Vital Sociedade de Advogados em que 
é sócia proprietária.

2 Advogada graduada pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
Especialista em Direito Contratual pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - curso 
de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) -, Mestre e Doutora em Direito Político e 
Econômico pela primeira Universidade - cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e 
Doutorado). Ministrando aulas de Direito e Processo do Trabalho na Graduação e no curso de 
Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) da Universidade Presbiteriana Mackenzie, dentre 
outras, em disciplinas também propedêuticas (Teoria Geral do Estado), dedica-se a estudiosa, 
ainda, ao curso de Doutorado junto à Universidade de São Paulo - curso de Pós-Graduação 
Stricto Sensu (Doutorado) em Direito do Trabalho e da Seguridade Social. Diretora Jurídica de 
escritório de advocacia Liguori £ Vital Sociedade de Advogados em que é sócia proprietária.



162 volume 04

i encontro de internacionalização do conpedi

Abstract

Nearly 70 years of the Declaration of Human Rights (1948) there still are 
many challenges to be faced by the international society in pursuit of the ideal 
community. In the twenty-first century what it has been seen is kicking hard 
consolidated human rights atrocities after the great wars and massacres, which 
today give rise to new forms of suppression of rights by building walls migration 
resistance in Greece and Bulgaria borders with the Middle East, specifically 
Turkey. The nonsense still lies in the fact that sites designed to shelter the needy 
with material support that the situation requires, present themselves as true 
concentration camps, where in addition to food, there is a lack of medicines, 
beds, clothing and hope for better days.

Key words

Human rights; International right; Refugee.

1. introdução

Em 03 de Outubro de 2013 o mundo assistiu a uma das piores tragédias da 
história da imigração, quando um barco com pessoas provenientes de Eritréia, de 
Gana e da Somália, viu-se engolido pelas labaredas de fogo ateado voluntariamente 
para chamar a atenção a um forçoso resgate, antes mesmo do naufrágio. Dias 
depois, foi a vez de mais de 260 (duzentos e sessenta) sírios, em uma tentativa 
desenfreada de atingir o continente europeu. Seriam eventos isolados se já não 
existissem estatísticas de organizações internacionais informando que do ano de 
2010 para cá, com o aumento das guerras civis, os desastres ambientais, a pobreza 
e a fome, o número de mortes já ultrapassa a casa de 20.000 pessoas.

Afinal, de quem é a responsabilidade pela permanente infração de direitos 
humanos ocorrida em solo italiano? Parece-nos ser mais fácil a resposta repassada 
pela Comunidade Europeia e pelo sistema vigente, qual seja, de quem recebeu os 
refugiados. Mas não é tão simples assim. Estamos diante da violação de normas 
jus cogens e, como tal, de toda a sociedade internacional, como se verá a seguir.

Mais do que imputar as devidas responsabilidades pela infração aos direitos 
humanos, a problemática que atinge mundialmente os refugiados abarca uma 
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análise detalhista e revolucionária do regime jurídico internacional atinente à 
matéria. 

Dados oficiais do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 
(ACNUR), órgão especializado na proteção e recolocação de refugiados na 
sociedade internacional, nascido em 1950, indicam que dos mais de 40 milhões 
de pessoas que se utilizam do sistema global de proteção, 15 milhões estão em 
situação de refúgio. 

Em recente matéria de campo, Mario Sabino detalhou, com excelência, 
os acontecimentos na ilha que há centenas de anos é vista falsamente como 
local de libertação a milhões de refugiados, mas que, em verdade, integram as 
longas estatísticas do esquecimento lampedusiano. O que talvez não se leia no 
mencionado editorial da ilha italiana, mesmo após a visita do Papa Francisco, são 
os instrumentos internacionais de âmbito regional e global existentes sobre a clas-
se dos desesperados, denominados refugiados pela ordem mundial, e efetivamente 
a responsabilização dos Estados ante o veemente sufrágio dos direitos humanos 
alí decorrente.

Lampedusa é hoje o retrato do retrocesso e do ultrapassado regime jurídico 
mundial sobre refúgio, o qual, já minado por questões de vontade política, 
permanece inalterado em sua essência desde a sua consolidação em 1951 com 
a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados e o consequente Protocolo 
sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967, oportunidade em que, preocupados 
com as correntes migratórias pós-guerra, lançaram-se os Estados europeus na 
construção de uma normatização que se entendia capaz de regular a entrada, 
permanência ou mesmo a devolução ou repatriação de estrangeiros. Ocorre que 
aquele modelo já não supre a realidade atual e o silêncio para situações como 
a que ocorre no Mediterrâneo parece ser a única forma de enfrentamento das 
autoridades mundiais.

Investidas militares da Itália e da Espanha tentam afugentar os indesejados 
de seus territórios, evitando a “dor de cabeça” de lidar com seres humanos 
repelidos de seus Estados e impedindo assim que alcancem suas encostas, 
como se ao limitarem o acesso aos seus respectivos solos lhes fosse retirada a 
obrigação universal (e de consciência) do amparo humanitário. Indesejados tanto 
econômica como politicamente, os refugiados, quando conseguem desembarcar 
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em Lampedusa, são convidados a permanecer trancafiados e sob condições 
degradantes no chamado Centro de Acolhida.  

Juntamente com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), o 
Alto Comissariado busca, por meio de ações conjuntas e humanitárias, satisfazer 
os direitos mínimos universalmente declarados em todo mundo a esta parcela de 
pessoas que se veem obrigadas a abandonar suas casas, suas famílias e suas culturas 
em busca de um ideal de vida melhor.

Mas o que antes era impulsionado por questões sócio ou político-econômicas, 
agora já dá espaço a uma nova realidade: a dos chamados refugiados ambientais. 
Com eventos naturais ocorridos desde a década de 50 em território Húngaro, 
até os terremotos e as ondas gigantes que acometeram a Indonésia e o Japão 
recentemente, o assunto toma as páginas das manchetes de capas de jornais, 
revistas e demais meios de comunicação pelo mundo e grita aos olhos dos menos 
atentos que já foi ultrapassada a hora de se enfrentar a reformulação do regime 
internacional vigente. Afinal, quando centenas de vidas restam à deriva nos mares 
internacionais ou mesmo açoitadas em verdadeiros campos de concentração à 
espera de uma ajuda que não vem para concretizar o sonho de uma vida melhor, 
indaga-se o que há de errado.

2. refugiado – a nova figura do século xxi

2.1. conceito tradicional de refugiado

A Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, alterada pelo 
Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967, e também conhecida como 
Convenção de Genebra de 1951, define o refugiado como:

“toda a pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição 
devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado 
grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de 
origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer 
regressar ao mesmo”.

O refugiado, nos termos acima, é ainda compreendido como aquele que, ten-
do o temor fundado de ser perseguido por critérios de raça, religião, nacionalidade, 
de ser parte integrante de um grupo social específico ou por suas opiniões políticas, 
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encontra-se fora do país de sua nacionalidade, estando proibido ou possuído 
daquele sentimento temerário, por não ter a proteção daquele, de a ele regressar; 
igualmente, compreende-se por refugiado aquele que, não tendo nacionalidade 
ou estando fora do país de sua nacionalidade, está vedado ou possuído de temor 
de àquele retornar.

No mesmo sentido, o Protocolo sobre o Estatuto de Refugiados de Nova 
Iorque de 1967 vem a corroborar o descrito. 

Pelos documentos internacionais em destaque, portanto, o status de refugiado 
indica todas e quaisquer pessoas que, em decorrência de devidos e fundados receios 
e temores, sofrendo perseguição por motivos de raça, nacionalidade, filiação a 
certo grupo social ou por razões políticas, estejam fora de seus países de origem e/
ou, em consequência daqueles critérios, não possam ou não queira a ele regressar.

Feitas tais considerações, relevante observar que podem ser extraídas das 
definições apresentadas os seguintes itens a caracterizar a figura do refugiado, 
quais sejam: a pessoa que está fora do país de sua nacionalidade; tal país não 
tem a capacidade que proporcionar àquela pessoa segurança ou facilidade para 
seu retorno a ele; referida incapacidade está vinculada a critérios, tidos como 
inevitáveis, de raça, nacionalidade, envolvimento com um grupo social ou opinião 
política; e, o receio ou temor, dada a perseguição contra a pessoa em razão dos 
critérios aludidos.

Questões, pois, de ordem social, política e econômica interferem na acentuação 
da condição de refugiado.

O conceito clássico de refugiado, todavia, passou e passa por significativas 
modificações a serem consideradas. Perseguições por critérios de agressão externa, 
ocupação, domínio estrangeiro e demais acontecimentos que atingem gravemente 
a ordem pública passaram a ser consideradas na identificação da situação daquele 
refugiado.

Ao que nos parece, portanto, a definição clássica não mais atende, nem 
engloba propriamente, as circunstâncias que atingem e identificam as pessoas 
nomeadas como refugiadas, sendo um exemplo disto a questão relativa aos 
refugiados ambientais, os quais, em um primeiro momento, não se coadunam 
com as conceituações expostas.
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2.2. o refugiado ambiental

Como o sabido, a Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) 
de 1972 criou a Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano e trouxe o 
Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (PNUMA), objetivando a 
verificação do desencadeamento das questões ambientais mundiais.

No documento concernente à aprovação da criação do PNUMA foi 
apresentada a expressão environmental refugees, ou seja, refugiados ambientais.

Referido termo, refugiados ambientais, foi introduzido para designar as pes-
soas que são obrigadas a abandonar, temporária ou definitivamente, o local no 
qual tradicionalmente vivem, devido ao patente declínio do meio ambiente, seja 
por razões naturais ou humanas, desequilibrando a sua existência e/ou a qualidade 
desta de tal modo que a subsistência daquelas se torne perigosa.

A expressão, de pronto, foi vinculada e disseminada como correlacionada, 
unicamente, a problemas de ordem do meio ambiente – e mais, do meio ambiente 
natural; pouco se observando as questões em matéria sociológica.

Nessa vertente, tem-se que:

“(...), a expressão passou a ser difundida perante os estudiosos 
dos problemas ambientais, a partir de 1985, com a publicação 
dos estudos de Essan El-Hinnawi, denominado Environmental 
Refugees (...), que considera como refugiados ambientais todas as 
pessoas que fugiram de seus habitat natural, de forma temporal 
ou permanente, devido a uma brusca mudança ambiental, seja 
por causas naturais ou provocadas pela atividade humana (tais 
como acidentes industriais, grandes projetos econômicos de 
desenvolvimento, mas processamento de depósitos de resíduos 
tóxicos; os quais tornaram suas vidas insustentáveis e ameaçadas 
no seu local de origem, se viram obrigados a emigrar. Portanto, 
todas as pessoas que se encontram forçadas a abandonar (transitória 
ou definitiva) seus territórios, devido a motivos gerados por 
fatores ambientais anômalos, podem ser denominadas refugiados 
ambientais” (OLIVEIRA, 2014). 

Nos dizeres de Maria José Galleno de Souza Oliveira, as causas conhecidas 
como geradoras de refugiados ambientais dão origem a três categorias destes, 
que são: a pessoas que se deslocam temporariamente de seu local de origem por 
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motivos de pressões puramente ambientais naturais, tais como ciclones, abalos 
sísmicos, tempestades, alagamentos, dentre outras, e que, após passadas tais 
pressões, muito possivelmente retornarão ao seu habitat natural; as pessoas que 
se deslocam permanentemente de seu local de origem em razão de mudanças 
definitivas do seu habitat, tais como represas e lagos artificiais gerados; e, as 
pessoas que se deslocam permanentemente de seu local de origem em busca de 
melhores condições de vida, uma vez que seu habitat natural não é mais capaz de 
provê-las em suas necessidades básicas devido a degradações progressivas de seus 
recursos naturais (2014).  

Sem dúvida qualquer, inúmeros são, hodiernamente, os casos de refugiados 
afetados por catástrofes naturais – problemas ambientais que, certamente, são 
agravados pelas situações de precariedade e de abandono a que se submetem 
aquelas pessoas. Todavia, a compreensão restrita do termo meio ambiente vem 
gerando, ao que nos parece, o esquecimento de problemas de ordem sociológica, 
portanto, mais abrangentes e que atingem diretamente os chamados direitos 
humanos.

2.2.1. Meio ambiente na perspectiva sociológica

Se é que assim se permite dizer, nos tempos atuais, a definição de meio 
ambiente é “gestáltica”, ou seja, todos os elementos que o compõem se inter-
relacionam – a parte interfere no todo e vice-versa.

O meio ambiente humano acaba por abranger o meio ambiente natural, 
artificial e/ou cultural, bem como o do trabalho.

O homem, na seara ambiental, é duplamente natureza e moderador desta. O 
foco, portanto, é e sempre deverá ser a pessoa humana.

Movidos por tal preocupação, e sendo certo o desenvolvimento social 
desenfreado, imprescindível a adoção de uma conceituação relativa ao meio 
ambiente que permita a sua análise sob a perspectiva sociológica.

Sem a pretensão do esgotamento do assunto, mas lançando a idéia a instigar 
o leitor, podemos definir o meio ambiente como um conjunto (sistema) de 
condições, normas (princípios e regras), influências e interações de ordem física, 
química e biológica que incidem sobre o homem em suas atividades. Acresçam-
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se, ainda, os fatores (interações) de ordem psicológica que também integram o 
meio ambiente.

E sob tal ótica é que se deve identificar a figura do refugiado deste Século 
XXI – o refugiado é a pessoa que tem violados os seus direitos humanos por ser 
perseguida em seu meio ambiente, deste fugindo ou não tendo a possibilidade de 
a ele regressar.

2.3. direitos humanos

2.3.1. Terminologia, conceituação e características

O ser humano, desde os primórdios, sempre buscou por soluções as suas 
necessidades.

No intuito da limitação normativa (jurídica) aos poderes do Estado – 
especialmente quanto ao seu poder econômico –, eclodiram os chamados “di-
reitos fundamentais”.

Tais direitos, assim concebidos (inclusive terminologicamente), pois posi-
tivados em instrumentos de ordem constitucional, circunscreveram e deter-
minam a atuação estatal, traçando parâmetros essenciais ao ordenamento jurídico 
interno.

A expansão dos mencionados “direitos fundamentais” – o desenvolvimento 
de suas dimensões –, todavia, ultrapassou fronteiras internas, partindo ao orde-
namento jurídico internacional.

Assim é que, nas lições de Guilherme Guimarães Feliciano, referindo-se aos 
aludidos “direitos fundamentais” como “direitos humanos fundamentais”, têm-se 
o quanto segue:

“Em matéria de direitos humanos, o mais importante documento 
jurídico produzido pelo Homem provavelmente seja mesmo a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem (Paris, 1948), 
aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 10/12/1948 
(...).

Não é fácil defini-los, (...). Em geral, toda definição torna-se 
tautológica: (...)
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No plano histórico, a consolidação da teoria geral dos direitos 
humanos deve-se a uma mudança progressiva de perspectivas no 
plano jurídico-político.

(...)

Sendo históricos, não há como se encontrar um fundamento 
absoluto para os direitos humanos. Derivam da concepção ética 
de seu tempo.

(...)

Nessa esteira, os direitos humanos estratificaram-se em três ou 
quatro gerações de direitos (ou dimensões, como querem alguns, 
já que o conceito de ‘geração’ poderia sugerir a obsolescência ou 
superação das gerações mais ‘antigas’). Seguem abaixo.

- Os direitos humanos de primeira geração são basicamente 
aqueles consagrados na Declaração de 1948, i.e., os direitos civis e 
políticos (relacionados ao valor liberdade). (...)

- Os direitos humanos de segunda geração são os direitos sociais, 
econômicos e culturais. (...)

- Os direitos humanos de terceira geração (...). (...) estão ligados 
ao valor da fraternidade (= solidariedade), completando o tríduo 
axiológico da Revolução Francesa de 1789. (...)

- Os direitos humanos de quarta geração resultariam da 
globalização da Economia e dos direitos fundamentais, bem 
como da universalização desses últimos no plano institucional, 
com vistas à (re)fundação do Estado Social e à composição de 
uma trincheira de direitos antagônicos à globalização neoliberal” 
(2005, pp. 200-202). 

Buscando, igualmente, demonstrar a evolução das dimensões dos direitos 
apontados – também como “direitos humanos fundamentais” –, Jorge Cavalcanti 
Boucinhas Filho ensina que:

“Os direitos humanos de primeira dimensão, tais quais os 
consagrados na Declaração de Virgínia e na Declaração Francesa 
de 1789, caracterizam-se por encontrarem alicerce na clara 
demarcação entre Estado e não-Estado, fundada no contratualismo 
de inspiração individualista. (...) O titular do direito individual o é 
em relação a todos os demais indivíduos.
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(...), os chamados direitos humanos de segunda dimensão, tais 
quais o direito ao trabalho, à saúde, à educação, (...) têm como 
sujeito passivo o Estado porque, na interação entre governantes e 
governados, foi a coletividade quem assumiu a responsabilidade 
de atendê-los.

(...)

Os direitos reconhecidos como do homem na sua singularidade 
– sejam eles os de primeira ou de segunda dimensão – têm uma 
titularidade inequívoca: o indivíduo. Entretanto, na passagem de 
uma titularidade individual para uma coletiva, que caracteriza os 
direitos de terceira e quarta dimensões, podem surgir dilemas no 
relacionamento entre o indivíduo e a coletividade que exacerbam 
a contradição em vez de afirmar a complementaridade do todo e 
da parte.

(...) os chamados direitos fundamentais de terceira dimensão, 
chamados de direitos de solidariedade ou fraternidade, (...). (...) 
caracterizam-se e distinguem-se dos demais porque seus titulares 
não são indivíduos ou grupos específicos de pessoas. (...)

(...) uma quarta dimensão de direitos, (está) relacionada com os 
efeitos da evolução da pesquisa científica e biológica (...)” (2009, 
pp. 25-27).

Já havia e há, portanto, e até mesmo frente à referida expansão, uma dificuldade 
em se conceituar os direitos em apreço, neste trabalho tratados como “direitos 
humanos” – complicação tal intimamente ligada à evolução da sociedade (nas 
perspectivas histórica e social de desenvolvimento), especialmente no âmbito 
internacional.

Nessa direção, Noberto Bobbio, aponta para quatro obstáculos à conceituação 
dos direitos em verificação: também tratados como “direitos do homem”, esta 
expressão se apresenta desprovida de conteúdo (e quando algum conteúdo é 
sugerido, normalmente a ele são introduzidos termos avaliativos a critério de 
intérpretes); tais direitos sempre se alteraram e se modificam frente à evolução 
histórica, a qual, por sua vez, faz irromper as necessidades e os interesses sociais 
(não há, assim, como conferir um fundamento absoluto a tais direitos relativos); 
os direitos em questão são heterogêneos (diversos e, por vezes, conflitantes entre 
si); e, dentro da heterogeneidade indicada, há direitos que denotam liberdades, 
em contraposição aos que exprimem poderes (1992, pp. 16 e 21). 
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Quanto à terminologia, em específico, relevante notar, por vezes, o uso 
indistinto das expressões “direitos fundamentais”, “direitos do homem”, “direitos 
humanos” e “direitos humanos fundamentais”.

A despeito da utilização, neste estudo, e como o referido, da expressão 
“direitos humanos” – em lugar, meramente, de “direitos fundamentais” ou de 
“direitos humanos fundamentais” –, necessário se faz o apontamento de lições 
distintas e que delimitam, em realce, os “direitos fundamentais” e os “direitos 
humanos”.

Vladimir Brega Filho aponta que o “direito fundamental” “é o mínimo 
necessário para a existência da vida humana” (2002, p. 66).

Frisando-se os ensinamentos de Ingo Wolfgang Sarlet, tem-se que:

“(...) o termo ‘direitos fundamentais’ se aplica para aqueles direitos 
do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito 
constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a 
expressão ‘direitos humanos’ guardaria relação com os documentos 
de direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas 
que se reconhecem ao ser humano como tal, independente de 
sua vinculação com determinada ordem constitucional, e que, 
portanto, aspiram à validade universal, para todos os povos 
e tempos, de tal sorte que se revelam um inequívoco caráter 
supranacional (internacional)” (2007, p. 36). 

Os “direitos fundamentais”, assim, seriam os relacionados ao ordenamento 
jurídico interno, expressos por normas positivadas, e os “direitos humanos” à 
esfera supranacional ou internacional.

“(...), a principal diferença entre as expressões é a de que direitos 
fundamentais são os direitos do homem juridicamente positivados, 
ao passo que os direitos humanos têm relação com uma esfera 
maior de atuação, a esfera internacional, onde é indiferente a 
vinculação do indivíduo a este ou àquele sistema jurídico, mas 
sua própria existência humana já se mostra suficiente para que 
tenha seus direitos reconhecidos” (AS AÇÕES AFIRMATIVAS 
COMO INSTRUMENTO DE CONCRETIZAÇÃO DOS 
PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E 
DA IGUALDADE. 2013.).
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Adotando também o critério relativo à positivação dos “direitos funda-
mentais”, José Afonso da Silva utiliza, para a indicação destes, a nomenclatura 
“direitos fundamentais do homem”, a qual:

“(...) além de referir-se a princípios que resumem a concepção do 
mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento 
jurídico, é reservada para designar, no nível do direito positivo, 
aquelas prerrogativas e instituições que ele preconiza em garantias 
de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas” (2001, 
p. 178).

Seguindo o mesmo raciocínio, Adriano dos Santos Iurconvite, descreve que:

“Os direitos fundamentais surgiram com a necessidade de 
proteger o homem do poder estatal, a partir dos ideais advindos 
do Iluminismo dos séculos XVII e XVIII, mais particularmente 
com as concepções das constituições escritas.

Logo, a teoria dos direitos fundamentais, como conhecemos 
hoje, é o resultado de uma lenta e profunda transformação das 
instituições políticas e das concepções jurídicas.

A luta contra o poder absoluto dos soberanos, o reconhecimento 
de direitos naturais inerentes ao homem, (...) constituíram 
os elementos essenciais que vieram a desenvolver as idéias 
concretizadas na Declaração de Virgínia de 1777 e na Declaração 
de Direitos do Homem, proclamada pela Revolução Francesa em 
1789.

As evoluções do direito e, principalmente, a influência dos 
problemas sociais, contribuíram grandemente para a dilatação 
daqueles velhos preceitos, conquistas dos movimentos do século 
XVIII, (...).

Frisa-se, que além da função de proteger o homem de eventuais 
arbitrariedades cometidas pelo Poder Público, os direitos 
fundamentais também se prestam a compelir o Estado a tomar 
um conjunto de medidas que impliquem melhorias nas condições 
sociais dos cidadãos.

(...), os direitos fundamentais devem ser vistos como a categoria 
instituída com o objetivo de proteção aos direitos à dignidade, à 
liberdade, à propriedade e à igualdade de todos os seres humanos. 
A expressão fundamental demonstra que tais direitos são 
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imprescindíveis à condição humana e ao convívio social” (1998, 
p. 359).

E José Joaquim Gomes Canotilho ensina, ainda, que os:

“Direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e 
em todos os tempos (dimensão jusnaturalista-universalista); 
Direitos fundamentais são os direitos do homem, jurídico-
institucionalmente garantidos e limitados espácio-temporalmente” 
(1998, p. 359).

Nada obstante os entendimentos em sentido contrário, importante observar 
que, ainda que tidos como especificamente “fundamentais”, estes direitos do 
ser humano coincidem, em objetivos e desenvolvimento, com os identificados 
“direitos humanos” (COMPARATO, 2001, p. 56). 

Daí a adoção da expressão “direitos humanos”.

Sem prejuízo da discussão terminológica, mister, contudo, atinar que a 
procura por um conceito de direitos humanos sempre esteve atrelada a sua defesa 
ou garantia de efetividade. 

No propósito da conceituação dos direitos humanos, essencial já é desta- 
car que estes se encontram elencados na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, de 1948, que os fundamenta, indicando seu objeto e alcance.

Os direitos humanos, assim, gozam de elevada posição na hierarquia de 
normas do ordenamento jurídico, como um todo, possuindo características 
que aumentam o seu poder e âmbito de atuação, notadamente: historicidade, 
imprescritibilidade, inalienabilidade, irrenunciabilidade, inviolabilidade, univer-
salidade, efetividade, interdependência e complementaridade.

Nessa orientação, os direitos humanos são históricos, mas imprescritíveis, uma 
vez que não se perdem pelo decurso de lapso temporal; são inalienáveis, não 
podendo ser transferidos, nem a título gratuito, nem oneroso; são irrenunciáveis, 
não podendo ser rejeitados; são invioláveis, sendo impossível o seu desrespeito, 
seja por determinações infraconstitucionais, seja por atos de autoridades públicas 
(e tudo sob pena de responsabilidades administrativa, civil e/ou criminal); 
são universais, pois abrangem todos os indivíduos; devem ser efetivados pela 
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atuação estatal incentivadora e coercitiva; e, devem ser observados de modo 
interdependente e, portanto, complementar.

E todos os Estados Soberanos, assim, têm o dever, a despeito de seus sistemas 
políticos, econômicos e culturais, de fomentar e resguardar os direitos humanos.

Ocorre que, a bem da verdade, tais Estados Soberanos são justamente os 
maiores responsáveis pelas violações praticadas contra os mencionados direitos.

Daí, então, a imprescindibilidade da universalização desses direitos humanos, 
de modo que, efetivamente, se sobreponham aos demais. As circunstâncias 
políticas, sócio-econômicas e culturais de um País não podem justificar as lesões 
e a falta de observância dos aludidos direitos.

Nessa tônica, urge apontar que os direitos humanos têm força cogente – 
são direitos imperativos no cerne do Direito Internacional e inderrogáveis pela 
vontade das partes.

A Comissão de Direito Internacional da ONU tratou do assunto em tela, 
apontando normas de jus cogens, tais quais as relativas a: genocídio, pirataria, 
escravidão e uso ilegal da força. E a despeito de não tratar objetivamente de demais 
matérias, certo é que trouxe à pauta de discussões a preocupação com obrigações 
tidas como emergentes, assim como: proibição de agressão, direito a vida e a 
tratamento humano, proibição de leis criminais retroativas, crimes de guerra, 
discriminação, aprisionamento por dívida civil e crimes contra a humanidade, 
direito à personalidade jurídica e à liberdade de consciência à autodeterminação. 
Ademais, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, em seu artigo 
64, traz a norma abrangente, prevendo que, caso surja nova regra peremptória, 
qualquer tratado que exista, e com esta esteja em conflito, torna-se nulo.

Vê-se, assim, que as normas de jus cogens, não surgem de uma única e específica 
fonte de Direito Internacional.

Deve haver uma aceitação de valores fundamentais e superiores dentro do 
ordenamento jurídico internacional. O sentido de jus cogens deve ser submetido 
à aceitação de patente maioria da comunidade – tais normas são, portanto, 
superiores, justamente pela relevância dos valores por elas protegidos: valores 
intrinsecamente associados aos direitos humanos em tela.
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Os Estados Soberanos, pois, não precisam consentir nos direitos humanos 
para serem legalmente a eles compelidos – um acordo, em sentido genérico, que 
venha a violar um direito humano ou uma norma de jus cogens ou com força 
cogente é, de pronto, inválido.

Tais Estados devem controlar certas práticas, agindo com base na existência e 
observância de valores fundantes, assim como o de direitos humanos. 

Não se voltar à figura do refugiado é, por certo, sobrepor-se e violar os direitos 
humanos da pessoa que se encontra em tal condição.

2.4. dignidade da pessoa humana, liberdade e igualdade

Construído pela história, o princípio da dignidade da pessoa humana visa 
proteger a existência do ser humano. Eduardo Carlos Bianca Bittar ensina que o 
princípio em apreço:

“(...) é a expressão de amplo alcance, que reúne em seu bojo todo 
o espectro dos direitos humanos (que são tratados no âmbito 
privado como direitos da personalidade), que se esparge por 
diversas dimensões alcançando: relações de consumo; prestações 
de serviços essenciais pelo Estado; cumprimento de políticas 
públicas; atendimento de necessidades sociais; construção da 
justiça social; política legislativa; moralidade administrativa; 
políticas econômicas e de destruição de recursos; políticas 
previdenciárias; políticas educacionais; políticas urbanas e rurais; 
políticas penitenciárias” (2005, pp. 303-304).

Constitui-se a dignidade humana em um valor supremo a ser utilizado como 
critério unificador dos direitos humanos. Como “(...) base da vida em sociedade e 
dos Direitos Humanos” (BRITO FILHO, TRABALHO COM REDUÇÃO DO 
HOMEM À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO E DIGNIDADE 
DA PESSOA HUMANA, 2013), para Ingo Wolfgang Sarlet a dignidade ainda é:

“(...) a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser 
humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração 
por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, 
um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem 
a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
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desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 
mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 
sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria 
existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos” 
(2007a, p. 62).

Assim, o princípio da dignidade da pessoa humana não pode ser violado.

Se os direitos humanos e a dignidade humana levam a pessoa à liberdade e 
à igualdade em qualquer Estado Social e Democrático de Direito, relevante é 
também o estudo destes princípios, sobretudo pelo tema da pesquisa em progresso.

Consequência da extinção dos privilégios concedidos à nobreza e ao clero, 
e tida como um dos ideais da Revolução Francesa, a igualdade se fundamenta 
na premissa de que todos devem ser tratados de forma igual perante a lei, não 
podendo ela sugerir benefícios a uns em detrimento de outros.

Corroborando a assertiva, Christiani Marques ensina que a igualdade adveio 
do movimento liberal francês, que, por sua vez, preconizou não mais, ou pouco 
mais, que a abolição das regalias pessoais e o desejo de igualdade material entre os 
homens na sociedade. Assim, ainda sem conteúdo concreto, a referida concepção 
de igualdade entre as pessoas se originou quando da aludida supressão das 
prerrogativas da nobreza e do clero, não alcançando, todavia, o aspecto social (a 
igualdade social) (2002, p. 147).

Representando, assim, e em um primeiro momento, a conquista da liberdade 
política capitalista, o princípio da igualdade se erigiu em seu aspecto formal, 
dispondo que todos são iguais perante a lei. A igualdade em sentido formal 
remeteu e se refere, então, à primeira dimensão de direitos humanos. 

Diante, contudo, da evolução social, a igualdade, na definição unicamente 
formal, se revelou insuficiente quando da busca de soluções às desigualdades 
existentes e vindouras. Sendo assim, aos Estados Democráticos de Direito 
(pretensos Estados Sociais e Democráticos de Direito) se impôs a atuação na 
direção da promoção da igualdade real, fática, concreta, efetiva, ou, ainda, 
material, representando esta a concessão de oportunidades iguais aos homens, por 
meio da interpretação, da integração e da aplicação de normas e da incrementação 
de políticas públicas direcionadas às especificidades das pessoas e dos grupos 
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menos favorecidos, compensando-se as eventuais disparidades de fato decorrentes 
do processo histórico e da sedimentação cultural.

A igualdade, assim, e de modo material, determinou e estabelece que todos são 
iguais perante a lei, não bastando, todavia, somente esta afirmação – a igualdade 
deve ocorrer também por meio daquela norma.

Almejando, enfim, a concretização da dignidade da pessoa humana, a igual- 
dade elevada à princípio “(...) se apresenta como diretriz para a correta compreensão 
e interpretação de todas as demais normas” (CARREIRA, p. 41).

Estando a igualdade indissoluvelmente associada à democracia e, 
consequentemente, à própria noção de Estado Social e Democrático de Direito, 
o respectivo princípio sempre esteve presente nas Constituições, ainda que de 
forma implícita.

O princípio em questão, assim, “é considerado o conjunto de bens e direitos 
aos quais todas as pessoas têm que ter acesso em condições mínimas de igualdade” 
(FRISCHEISEN, 2007. p. 31).

Sendo assim, e frente às considerações traçadas, a problemática relativa aos 
refugiados deve ser colocada nas agendas das organizações estatais mundiais – a 
figura do refugiado e a preocupação para com esta devem ser fortalecidas no 
âmbito jurídico internacional: deve a pessoa humana ser tratada em condições 
dignas, com liberdade e igualdade; seus direitos humanos devem ser resguardados.

A questão atinente aos refugiados necessita, pois, de medidas urgentes.

3. os instrumentos de proteção internacional ati-
nentes ao tema

A Convenção de Genebra relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 
confirma, em seu preâmbulo, o compromisso dos Estados na adoção de medidas 
para a afirmação dos direitos humanos reconhecidos na Declaração Universal 
de 1948, além de pautar na cooperação internacional a ferramenta específica à 
aplicação dos princípios alí consagrados. 

Além de regular a situação jurídica da pessoa refugiada, o instrumento deixa 
clara a concepção de humanização e dever social de toda a sociedade internacional 
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na proteção da dignidade da pessoa humana dos refugiados determinando, 
ainda, direitos mínimos a serem observados em quaisquer territórios em que se 
encontrem.

Nessa linha, aponta a Convenção que o tratamento a ser empregado em 
situações de refúgios devem, de per si, envolver os esforços de todos os sujeitos 
primários de direito internacional, sem a qual a recepção ou manutenção de 
refugiados pode gerar um ônus excessivo ao Estado Soberano diretamente ligado 
ao fato, tal como ocorre com Lampedusa. 

Nesse diapasão, foi que o Protocolo de 1967 relativo ao Estatuto dos Refu-
giados asseverou o compromisso das autoridades nacionais com a ONU.

Nota-se que a Carta da ONU de 1945, como marco do surgimento dos direitos 
humanos como ramo autônomo de direito internacional público, juntamente 
com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, conhecida 
como verdadeiro manual ou código de conduta sobre o tema, incrementou 
o sistema global de proteção desses direitos, elevados à universalização pelo o 
que Ian Brownlie designou como “princípios gerais ou considerações básicas de 
humanidade” (2008, p. 626).

No âmbito regional, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem de 1950, 
também elaborada tendo como base o disposto na Declaração de 1948, demonstra 
que na Europa a obrigação de respeito aos direitos humanos de todo e qualquer 
nacional deve ser vista como inalienável e intransigível. E foi justamente para 
efetivar os direitos tidos como universais, essenciais, irrenunciáveis e inexauríveis 
que, segundo Valério de Oliveira Mazzuoli podem ser expandidos, que o estatuto 
dos refugiados veio à tona, juntamente com uma série de outros instrumentos 
de obrigatoriedade global, tais como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 
1966 (2013, 231). 

Inegável se torna assim que a aplicação de todo o sistema que envolve o direito 
internacional dos refugiados tem, nos direitos humanos universais regentes no 
âmbito internacional e nos direitos fundamentais aplicados no direito regional ou 
interno, o axioma lógico de sua própria existência. Distanciar-se desta premissa é 
suprimir os próprios fundamentos da sociedade internacional.
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A garantia da dignidade da pessoa humana como único viés possível na 
consecução da proteção da própria condição de ser humano trouxe a modificação 
do conceito jurídico de refugiado e, neste caminho, a elasticidade do termo. Com 
a nova realidade social e local, a África e a América se preocuparam em esticar o 
amparo dado pela Convenção de Genebra a outros grupos de pessoas em situação 
de necessidade, com a elaboração da Convenção da Organização da Unidade 
Africana de 1969, a Declaração de Cartagena de 1984 e a Declaração de São José 
sobre Refugiados e Pessoas Deslocadas de 1994.

É importante ressaltar que todos estes instrumentos validam a condição de 
proteção dos direitos humanos oriundos do sistema global de 1948. E já naquela 
oportunidade a Declaração de Cartagena houve por bem sopesar, em suas 
recomendações: 

“(...) aos países de asilo a conveniência de que os acampamentos e 
instalações de refugiados localizados em zonas fronteiriças sejam 
instalados no interior dos países de asilo a uma distância razoável 
das fronteiras com vista a melhorar as condições de protestos 
destes, a preservar os seus direitos humanos e pôr em prática 
projetos destinados à autossuficiência e integração na sociedade 
que os acolhe”.   

A Declaração de São José, por sua vez, enfatiza a alteração do modelo antigo 
às novas realidades dos sujeitos a quem a norma é aplicada, ao demonstrar o 
compromisso de:

Reafirmar a vigência dos princípios contidos da Declaração de 
Cartagena e desenvolvidos nos documentos sobre Princípios e 
Critérios para a Projeção e Assistência aos Refugiados, Repatriados 
e Deslocados Centro-Americanos na América Latina (1989) e a 
Avaliação dos referidos Princípios e Critérios (1994), reiterando em 
particular o valor da definição de refugiado contida na Declaração 
de Cartagena, que, por estar fundamentada em critérios objetivos, 
provou ser um instrumento humanitário eficaz como suporte da 
prática dos Estados em alargar a proteção internacional a pessoas 
que deles necessitam, para além do âmbito da Convenção de 1951 
e do Protocolo de 1967.”

Em verdade, após a adoção do termo refugiados ambientais na década de 
80 para designar e identificar as pessoas que saiam de seus países por catástrofes 
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naturais ou decorrentes da ação humana, alguns projetos já indicam a necessidade 
atual de construção de um regime jurídico internacional que abarque novos 
grupos de pessoas não recepcionadas pelo Estatuto de 1951, como é o caso do 
Projeto de Convenção relativa ao Estatuto dos Deslocados Ambientais de 1984, 
que alcança as pessoas forçadas a abandonar sua residência por conflitos internos, 
e o Protocolo sobre Refugiados Ambientais das Maldivas de 2006, que insere neste 
novo motivo de refúgio a perturbação da ordem pública do Estado de origem.  

Vê-se, pois, que mesmo diante de fatos locais que embasaram o reestudo da 
política regional de proteção dos refugiados das Américas, a adoção dos referidos 
instrumentos se dá de modo suplementar, mas não sem uma nova concepção das 
necessidades internacionais que ali repercutiam. Continua a referida Declaração 
de São José que:

“Realçar o caráter complementar e os pontos convergentes entre 
os sistemas de proteção do indivíduo estabelecidos no Direito 
Internacional de Direitos Humanos, no Direito Internacional 
Humanitário e no Direito Internacional de Refugiados e, com o 
propósito de proporcionar um quadro jurídico comum, reiterar 
a conveniência que os Estados, que ainda não o tenham feito, 
adiram aos instrumentos internacionais pertinentes. Nesse 
contexto, o Colóquio apela aos Estados Partes da Convenção 
Americana sobre os Direitos Humanos de 1969 para que adotem 
as medidas nacionais que garantam a aplicação plena e a difusão 
das suas normas assim como a supervisão nela prevista por parte 
dos órgãos competentes”. 

E de outro modo não se deu com o continente europeu. Com foco na 
Convenção de Genebra e nos direitos dos refugiados alí definidos é que os 
Estados Soberanos buscam salvaguardar a dignidade humana com a satisfação de 
obrigações mínimas de proteção da pessoa. 

Aos refugiados em qualquer lugar do mundo deve ser dado tratamento 
igualitário a estrangeiro residente no país, como a garantia de livre manifestação, 
de culto, de integridade físico-psíquica, de assistência material e educacional, o 
que, há muito tempo não se tem visto.

No que tange especificamente à ilha italiana e aos refugiados em situação 
irregular, estabelece o artigo 31 do Estatuto dos Refugiados que “Os Estados 
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Partes não aplicarão aos deslocamentos de tais refugiados outras restrições que 
não as necessárias; (...)”.

A Convenção de Dublin, elaborada no âmbito da União Europeia e em 
vigor na Itália desde 1997, estabelece que o Estado que primeiro receber um 
refugiado ilegal torna-se obrigado a resolver as questões de pedido de asilo, 
recolocação, repatriação ou mesmo devolução. Entretanto, tal sistema deixa claro 
a sua submissão ao regime global de proteção de direitos humanos, bem como 
ao disposto na Convenção sobre o Estatuto do Refugiado, corroborando com a 
obrigação do Estado acolhedor de garantir a dignidade da pessoa por meios de 
condições mínimas de sobrevivência e integridade físico-psíquica.

Ressalta o artigo 2.º do referido instrumento comunitário que:

 
“Os Estados membros reiteram as obrigações assumidas nos 
termos da Convenção de Genebra, com a redacção que lhe foi 
dada pelo Protocolo de Nova Iorque, sem qualquer restrição 
geográfica do âmbito de aplicação desses instrumentos, e o seu 
empenhamento em cooperar com os serviços do Alto Comissário 
das Nações Unidas para os Refugiados no que se refere à aplicação 
desses instrumentos”.

O chamado sistema Dublin da comunidade europeia, revisto recentemente 
(2008) para abarcar outros países e tentar limitar o acesso dos pedidos de asilo a 
mais de um Estado-Membro, é a forma atualmente adotada pela União dos países 
daquele continente para enfrentar a constante entrada de refugiados e o repasse de 
responsabilidades entre os Estados.

Mesmo com ampla proteção internacional e regional aos refugiados, os 
eventos de Lampedusa já ganharam a pauta da Corte Europeia de Direitos 
Humanos, quando, em 2012, o governo italiano devolveu líbios ao seu país de 
origem, obrigando-os assim a aceitar a xenofobia do continente europeu, além 
da perseguição de sua terra natal. Tal acontecimento culminou na condenação da 
Itália no pagamento de 15 mil Euros a cada um dos refugiados enviados de volta.

O que merece guarida é o fato da Comunidade Europeia valer-se do instru-
mento regional para imputar à Itália (e tão-somente à Itália) a responsabilidade 
pela situação da ilha lampedusiana, uma vez que, como se observa, estamos 
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diante de questões humanitárias e transnacionais, abarcadas, inclusive como 
responsabilidade de todos pelo próprio sistema europeu:

“Artigo 9.º

Mesmo não sendo responsável por força dos critérios definidos 
na presente Convenção, qualquer Estado membro pose analisar 
um pedido de asilo por razões humanitárias, justificados 
nomeadamente por motivos familiares ou culturais, se para tal for 
solicitado por outro Estado membro e desde que o requerente de 
asilo o deseje.

Se o Estado membro solicitado aceitar encarregar-se da análise, 
passa a caber-lhe a ele a responsabilidade pela análise do pedido 
de asilo”. 

4. conclusões

Mais do que um sistema de repressão de migrações ilegais ou superpopulação 
de estrangeiros em territórios nacionais, o sistema europeu para o tratamento 
de refugiados pressupõe a proteção da pessoa por meio de garantias mínimas de 
dignidade humana.

Mesmo com a existência de instrumentos jurídicos internacionais e regionais 
de aplicação imediata, tal como a Declaração de Direito Humanos de 1948 
e a Declaração de Direitos Humanos na Comunidade Europeia, e, mais 
precipuamente, a Convenção de Genebra e a Convenção de Dublin, percebe-
se uma União Europeia omissa e negligente com a situação dos refugiados de 
Lampedusa.

Mais preocupados em repassar as responsabilidades entre si, os Estados-
Membros da Comunidade Europeia se valem dos instrumentos regionais e de 
tratados bilaterais para justificar uma “pseudo” obrigação da Itália ao que ocorre 
na ilha de Lampedusa, local que se tornou ponto estratégico à entrada ilegal de 
pessoas com as mais diversas necessidades – estamos diante, entretanto, de um 
problema acima de tudo humanitário e transnacional, não havendo base jurídica 
ao fechar dos olhos dos países do continente europeu ao problema que há décadas 
acompanha a história do continente.
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Ainda que se pudesse limitar a obrigação da sociedade internacional à 
interpretação literal da condição de refugiado trazida pelo Estatuto dos Refugiados 
de 1951, deixando de lado assim milhões de pessoas necessitadas de condições 
de própria existência, a proteção da dignidade e dos direitos universalmente 
reconhecidos há muito encontra respaldo na responsabilidade de todos os sujeitos 
de direito internacional.

A realidade imposta ao mundo denota que a reanálise dos sistemas atuais de 
proteção aos refugiados é medida de urgência, partindo-se da própria concepção  
ou definição deste grupo de pessoas. Não se concebe que, diante de tantas 
mudanças na ordem jurídica internacional, permaneça o instituto protegendo 
minimamente pessoas sob determinadas condições e outras, por vezes em 
situações muito mais gravosas, restem lançadas ao desespero.

O termo refugiado ambiental, quando analisado sob o prisma do meio am-
biente humano essencial à garantia da dignidade humana, parece melhor atender 
à atual concepção. Mas, independentemente da adoção de uma nova definição à 
figura do refugiado, e das condições nas quais possa o refúgio acontecer, inegável 
se torna a observação do regime jurídico internacional de proteção da pessoa 
necessitada, seja por meio de um viés humanitário e assim obrigatório a toda a 
sociedade global, seja por meio da aplicação sistemática dos regimes já existentes.

Lampedusa surge na agenda internacional como um cenário de barbáries e 
infrações de direitos humanos, muitas das vezes fomentado pela parcialidade de 
toda a Comunidade Europeia em enfrentar um passado de problemas, amparado 
à falta de vontade política. Em verdade, preferem os Estados-Membros fingirem 
a realidade, não se obrigando assim economicamente pelas vidas alí em jogo, 
remanescendo ao país italiano a problemática e a solução.

Escondidos sob a égide da crise que assola o continente, os Estados se utilizam 
do repasse de responsabilidades, como em um jogo de “roleta russa”, onde o tiro 
insiste em acertar a ilha. Tornando-se responsável pelos imigrantes que tocam seu 
território, Lampedusa vê nas manobras militares no Mediterrâneo e na supressão 
de socorro imediato ferramentas aptas a afugentar novas migrações clandestinas.

Nos campos de acolhida, tidos como verdadeiros “campos de batalha”, onde 
faltam “medicamentos” à liberdade de manifestação de pensamento, mora o 
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declínio dos direitos humanos e de todo o sistema internacional de proteção já 
concebido.

 Se, por um lado, é dado aos Estados estabelecerem políticas próprias de 
enfrentamento e proteção ao estado de refúgio em território soberano, por outro 
não lhes cabe se desviarem do sistema internacional de proteção universal vigente, 
esperando-se pela alteração imediata do sistema europeu com vista à construção 
de um sistema de ampliação e efetivação dos direitos humanos, seja em âmbito 
regional, seja no global.

Antes mesmo que se pense na elaboração de um regime jurídico diferenciado 
aos atuais refugiados, migrantes, deslocados, repatriados, apátridas, desertores 
ou outra nomenclatura que se quiser para designar esse grupo de pessoas que 
constantemente têm seus direitos mínimos limitados a questões de uma 
construção jurídica especializada, fato é que o direito internacional do homem 
já traz a proteção da dignidade humana com a universalização dos direitos da 
pessoa, independentemente de positivação.

A aplicação das normas de Direito Internacional Privado que tratam do 
assunto em pauta, devem se embasar axiologicamente nos direitos humanos, no 
plano internacional e nos direitos tidos como fundamentais, no âmbito nacional, 
galgando assim a real função do sistema na solução do conflito que é justamente 
a primazia e a garantia da dignidade da pessoa humana do refugiado, por meio da 
proteção de sua integridade fisico-mental, além da manutenção de sua identidade 
cultural no lugar em que se encontra.

Apesar dos instrumentos globais e regionais que tratam da situação dos 
refugiados que buscam entrar em terras italianas por meio da Ilha de Lampedusa, 
ou mesmo do regime jurídico de proteção existente àqueles que optam por não 
retornar ao país de origem e aguardam por uma reinserção social nos chamados 
campos de refugiados, o que se vê hoje é o total descaso das autoridades locais e a 
ineficiência das ações internacionais adotadas no que tange a proteção dos direitos 
da pessoa humana. 

A verdade é que já não existem mais desculpas para a omissão aos refugiados 
atuais, ou melhor dizendo, aos refugiados do esquecimento.
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limites à liberdade de expressão do 
pensamento no direito brasileiro  

e o discurso do ódio1
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Resumo

A liberdade de expressão do pensamento é um dos direitos fundamentais que 
mais controvérsias suscita, precipuamente no tocante aos limites impostos ao seu 
exercício em face dos demais direitos. A Constituição Federal de 1988 conferiu 
amplo tratamento à liberdade de expressão do pensamento, no entanto, fixou os 
limites para o seu exercício, quais seja, vedação ao anonimato, direito de resposta, 
direito à intimidade, vida privada e à imagem. No entanto, há aspectos polêmicos 
da liberdade de expressão do pensamento, como o Discurso do ódio que geram 
controvérsias quanto à sua admissibilidade no sistema jurídico brasileiro. No di-
reito comparado, o sistema americano admite o Discurso do ódio, desde que 
não gere um perigo claro e iminente de violência. Já o sistema europeu veda 
expressamente o Discurso do ódio. A questão que se coloca é se o Discurso do ódio 
constitui-se em um limite a o exercício da liberdade de expressão, ou encontra 
amparo no Direito Brasileiro, tendo em vista a jurisprudência oscilante do 
Supremo Tribunal Federal em matéria de liberdade de expressão do pensamento. 
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Abstract

The freedom of expression of thought is one of the fundamental rights which 
raises more controversy, as primarily about the limits imposed on the exercise of 
the other rights in the face. The Federal Constitution of 1988 gave broad approach 
to freedom of expression of thought, however, set limits to their exercise, which is, 
sealing the anonymity, the right of reply, the right to privacy, privacy and image. 
However, there are controversial aspects of freedom of expression of thought, as 
the hate speech that generate controversy as to its admissibility under the Brazilian 
legal system. In comparative law, the American system admits hate speech, since 
it does not create a clear and present danger of violence. Have the European 
system expressly prohibits hate speech. The question that arises is whether the 
hate speech constitutes a limit on the exercise of freedom of expression, or finds 
support in Brazilian law, in view of the oscillating jurisprudence of the Supreme 
Court on freedom of expression of thought.

Key words

Fundamental rights; Freedom of expression; Hate speech.

1. introdução

O direito à liberdade de expressão constitui-se em um dos alicerces do 
Estado Democrático de Direito. Está garantida na maioria das Constituições da 
atualidade e representa uma conquista da sociedade em face do poder opressor 
do Estado. No Brasil a Constituição Federal de 1988 é enfática ao assegurar a 
liberdade de expressão de pensamento em seus mais variados aspectos, vedando 
expressamente qualquer espécie de censura ou licença. 

No entanto, como todos os demais direitos não pode ser exercido de maneira 
absoluta, sob pena de violar outros direitos igualmente assegurados no Texto 
Constitucional. Nesse particular, destaca-se o Texto Constitucional pátrio por 
prever os limites ao seu exercício expressamente em seu texto. São eles a vedação 
ao anonimato, a garantia à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, bem 
como a possibilidade de indenização por danos morais e materiais decorrentes de 
sua violação e o direito de resposta.
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Na atualidade, constata-se que o exercício da liberdade de expressão do 
pensamento se depara com três aspectos polêmicos que demandam a atenção 
especial do Estado e da sociedade. São eles a incitação à pornografia, o 
financiamento privado de campanhas eleitorais e o Discurso do ódio (hate speech). 

O combate ao Discurso do ódio se apresenta como um dos grandes desafios 
a ser enfrentado pelo Estado e pela Sociedade, na medida em que incita a 
descriminação e o ódio a determinados grupos sociais, étnicos, religiosos, dentre 
outros, na grande maioria das vezes, minorias. Contudo, por não representar uma 
ação concreta e se encontrar no âmbito das idéias, estaria a priori  protegido pelo 
exercício da liberdade de expressão do pensamento. 

O limite entre o exercício da liberdade de expressão do pensamento e da 
prática do racismo e violação da dignidade da pessoa humana é muito tênue. 
Nesse particular identificam-se dois grandes sistemas distintos no combate a 
esse Discurso: o americano e o europeu. No sistema americano permite-se o 
Discurso do ódio, desde que esse não represente um perigo claro e iminente para 
a sociedade. No europeu veda-se expressamente qualquer Discurso de conteúdo 
incitador ao ódio, preconceito e discriminação, por entender que é violador da 
dignidade da pessoa humana.

No Brasil, o tema do Discurso do ódio foi apreciado pelo Supremo tribunal 
Federal que se alinhou ao sistema europeu de proteção da liberdade de expressão 
e vedação ao racismo, embora a tradição brasileira seja de dar prevalência à 
liberdade de expressão do pensamento, principalmente quando se analisa o texto 
da Constituição de 1988. 

Todavia, a questão não se encontra totalmente pacificada, pois em outros 
casos mais recentes o próprio Supremo Tribunal Federal tem se posicionado de 
maneira diversa, indicando que a decisão anteriormente tomada talvez não tenha 
sido a mais eficaz para solucionar a questão. Há, portanto, uma oscilação na 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no tocante ao Discurso do ódio e os 
limites impostos ao exercício da liberdade de expressão. E tal oscilação representa 
um perigo para o princípio da segurança jurídica, tendo em vista a relevância dos 
direitos fundamentais envolvidos. Daí resulta a importância de se analisar o tema 
com mais acuidade.
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2. a liberdade de expressão do pensamento na cons-
tituição de 1988

A liberdade de expressão do pensamento foi assegurada no sistema 
constitucional brasileiro desde a sua primeira Constituição, a Carta Imperial 
de 25 de março de 1.824. Historicamente o Brasil sempre conferiu destaque à 
proteção da liberdade de expressão do pensamento, estando garantida em todos 
os Textos Constitucionais. No entanto, durante o período pelo qual o Brasil 
passou por um regime militar, houve a uma severa restrição às liberdades públicas, 
precipuamente à liberdade de expressão do pensamento. Nesse período, era 
plenamente permitida a licença e a censura.

Todavia, com o advento da Constituição Federal de 1.988, a denominada 
“Constituição Cidadã”, rompeu-se definitivamente com o regime militar anterior 
e  instaurou-se a democracia no Brasil, bem como a proteção expressa  de um 
amplo rol de direitos e garantias fundamentais. 

O Texto Constitucional protege a liberdade em suas mais variadas acepções: 
a liberdade de pensamento, de expressão, ideológica, de reunião, de profissão, 
artística, de imprensa, religiosa, de culto, de informação, de locomoção, bem 
como se veda expressamente toda e qualquer espécie de censura ou licença. 
Nesse particular há uma valorização da liberdade de imprensa como instrumento 
imprescindível à democracia e a promoção do debate público. A liberdade passa a 
ser “parte integrante de um regime democrático.” (RAZ, 2001, p.165) 

A liberdade de expressão compreende tanto a exteriorização do pensamento, 
idéias, opinião, convicções, como também de sensações e sentimentos em suas 
mais variadas formas, quais sejam, as atividades intelectuais, artísticas, científicas 
e de comunicação. (Cf. MEYER- PFLUG, 2009; p. 30). Na opinião de Jorge 
Miranda: “A liberdade de expressão é mais que a liberdade de comunicação social, 
porquanto abrange todos e quaisquer meios de comunicação entre as pessoas – a 
palavra, a imagem, o livro, qualquer outro escrito, a correspondência escrita e por 
telecomunicações, o espetáculo, etc.” (1988, p. 374)

No inc. IV do art. 5º da Constituição 1.988 assegura-se a liberdade de 
pensamento, sendo vedado o anonimato. Trata-se do direito de cada indivíduo 
“pensar e abraçar as idéias que lhe aprouver sem sofrer qualquer restrição ou 
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retalhação por parte do Estado” (MEYER- PFLUG, 2009, p.33), o direito de 
escolher quais as idéias que quer adotar ou não. É a liberdade de decidir e ser 
livre para exteriorizar seus pensamentos, sem que o Estado crie obstáculos ao 
seu exercício (Cf. SILVA, 2005, p. 241). Abrange também o direito de calar, 
de não manifestá-lo (direito ao silêncio) e não sofrer qualquer penalidade por 
permanecer calado.

O direito de expressar o pensamento4 e as ideias dentro de um Estado 
Democrático de Direito “deve ocorrer livre de qualquer castigo ou ameaça, pois 
ele é a manifestação do raciocínio humano, é a expressão de sua razão” (MEYER- 
PFLUG, 2009, p.34). Trata-se da própria “autodeterminação do indivíduo”. A 
manifestação de idéias é “dotada de grande poder, pois se reflete diretamente na 
sociedade, no sistema político adotado e nos valores reinantes”, não se podendo 
desconsiderar ou subestimar o poder das idéias (MEYER- PFLUG, 2009, p.36). 

Ressalte-se que durante os regimes ditatoriais, nos quais, sempre se limitou o 
exercício da liberdade de expressão do pensamento, inclusive com a imposição 
de penas severas, os grupos rebeldes, de resistência sempre existiram de maneira 
explicita ou implícita. (Cf. CANOTILHO; MOREIRA; 1984, p. 327).

Derivam da liberdade de expressão do pensamento: a liberdade religiosa, de 
culto, de informação, de imprensa e a própria inviolabilidade de correspondência, 
uma vez que a liberdade de expressão do pensamento pode dar-se por meio da escri-
ta, ou de uso de imagens e não necessariamente pessoalmente. Sob um determinado 
enfoque a liberdade de expressão do pensamento consiste na neutralidade do ente 
estatal em face do teor da opinião, para que ela possa ocorrer livremente. Trata-se 
do denominado “valor da indiferença” (BASTOS, 2010, p. 331). 

Já sob outro prisma a liberdade de expressão do pensamento impõe que a 
ideia ou opinião seja respeitada pelos demais e que não venha o sujeito a sofrer 
nenhuma restrição ou até mesmo retaliação em virtude de sua emissão (MEYER- 
PFLUG, 2009, p.48). Ela não se limita apenas o uso de palavras, mas pode dar-se 
por meio de gestos, expressões corporais mídias áudio-visuais, ou símbolos (Cf. 
GUEVONTIAN, 2012, p. 45)

4 Opta-se pelo emprego da expressão de Celso Ribeiro Bastos: “liberdade de expressão do 
pensamento”, por ele ser gênero e incluir a liberdade de pensamento BASTOS, Celso Ribeiro 
e MARTINS, Ives Gandra da. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 
vol.2º, 3ºed., 2004, p. 47.
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A Constituição de 1988 procurou privilegiar a liberdade em seus mais variados 
aspectos com vistas a consolidar a democracia. No debate público assegura-se a 
todas as idéias e opiniões o direito de manifestação, livre de qualquer coação. Não 
se deve proclamar nenhuma ideia como única e verdadeira, assegurando-se deste 
modo a paz jurídica e a paz social (Cf. MENÉNDEZ, 2002, p 23).  

Por meio da liberdade de expressão do pensamento possibilita-se ao indivíduo 
poder participar do Estado, por meio de uma livre discussão de ideias. (Cf. 
MENÉNDEZ, 2002, p.30).

Incumbe ao Estado incentivar o debate público democrático, conferindo 
condições para que os indivíduos possam participar dele, precipuamente, por 
meio do investimento na educação pública. A falta de condições seja econômica 
ou social, de um indivíduo para usufruir um determinado direito fundamental, 
ou até mesmo a sua incapacidade individual em fazê-lo, não deve ser confundida 
com coerção ou censura. O grau de fruição da liberdade vai variar de acordo com 
social, cultural e o grupo ao qual individuo pertence (Cf. MARTINS FILHO, 
2004, p. 43). Assim sendo exige-se não apenas a proteção da liberdade individual, 
mas também da igualdade, pois sem a garantia desta última não se faz possível o 
exercício amplo da primeira. 

Veda-se expressamente a censura que é a negação do direito à liberdade de 
expressão. É algo danoso e que deve ser a todo custo extirpada das sociedades 
democráticas. Ela pode ser prévia ou a posteriori, a primeira consiste no 
impedimento ao lançamento de uma determinada obra, uma exposição ou 
manifestação popular. Já a  segunda é a autorização para a manifestação do 
pensamento. A garantia da liberdade de expressão do pensamento pressupõe uma 
harmonia com os demais valores protegidos pelo ordenamento jurídico, pois ela 
não é absoluta. A Constituição de 1.988 traz restrições expressas à liberdade de 
expressão, quais sejam, a vedação do anonimato, a proteção à imagem, à honra, à 
intimidade e à privacidade, bem como o direito de resposta no caso de abuso do 
direito de expressar do indivíduo. 

3. limites à liberdade de expressão

A garantia da liberdade de expressão pressupõe um sistema estruturado e 
organizado da liberdade em harmonia com os demais valores protegidos pelo 
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ordenamento jurídico (BERLIN, 1981, p.137). A proteção à liberdade de 
expressão não é absoluta, pois isso implicaria na violação de outros direitos 
igualmente assegurados pelo sistema constitucional. Ademais, ao se interpretar 
um direito fundamental deve-se buscar sempre a interpretação que confira maior 
eficácia a eles (Cf. PULIDO, 2003, p. 79).

A expressão de ideias sofre algumas restrições, pois há de respeitar outros 
valores albergados pela ordem constitucional vigente, alguns deles constam do 
próprio Texto Constitucional com repercussão na legislação infraconstitucional. 
Os limites à liberdade de expressão devem sempre ser interpretados de maneira 
restritiva. 

O Estado liberal protege a liberdade de expressão dos indivíduos, como um 
de seus fundamentos. No entanto, é necessário impor restrições ao seu exercício, 
pois do contrário ela pode representar a queda desse Estado, se for exercida de 
forma absoluta e irrestrita. De um lado se garantia a liberdade de expressão como 
fortalecimento do Estado, e de outro lado normas que punissem abusos no seu 
exercício (Cf.MENÉNDEZ, 2002, p. 15).

O próprio Texto Constitucional de 1.988 traz restrições expressas à liberdade 
de expressão, qual seja, a vedação do anonimato, a proteção à imagem, à honra, à 
intimidade e à privacidade, bem como o direito de resposta no caso de abuso do 
direito de expressar do indivíduo.

A garantia à liberdade de expressão assegurada no Texto Constitucional leva 
em consideração também a licitude e o objeto da atividade de comunicação. Não 
é, a princípio, toda e qualquer expressão que é protegida pelo direito à liberdade 
de expressão (Cf. TEIXEIRA, 1991, p.667). Não há negar-se que a liberdade 
de expressão como todo e qualquer direito não é absoluto, mas as limitações 
impostas ao exercício desse direito não podem ir a ponto de violar o seu núcleo 
essencial, ou seja, a essência desse direito. Cf. TEIXEIRA, 1991, p. 667). 

A legislação infraconstitucional também regulamenta os limites ao exercício da 
liberdade de expressão. Todavia, essas restrições devem ser sempre fundamentadas, 
ou seja, devem respeitar certos requisitos, como o de estarem expressamente 
previstas em lei, obedecerem o princípio da proporcionalidade e a finalidade 
visada tem de ser legitima (Cf. SANJUÁN, 1996, p. 22).
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3.1. vedação ao anonimato

Ao mesmo passo que a Constituição da República assegura a liberdade de 
pensamento, exige que ela seja exercida com responsabilidade. Nesse sentido, é 
vedado o anonimato, ou seja, deve-se saber quem emitiu aquela determinada 
opinião, ideia ou pensamento, conforme dispõe o art. 5º, inc. XV da Constituição 
de 1.988 (Cf. BASTOS, 2010, p.333).

A proibição do anonimato tem como intuito precípuo evitar que violações 
à honra e à imagem das pessoas ocorram de forma inconsequente, é dizer, sem 
que se possa identificar o responsável por essas ofensas e, por conseguinte, 
responsabilizá-lo. Para Ives Gandra da Silva Martins tal vedação engloba também 
a impossibilidade de uma denúncia anônima ser aceita pela polícia ou Ministério 
Público (MARTINS, 2005, p. 43).

O Texto Constitucional exige que o pensamento não seja espúrio, que não se 
possa identificar o seu emissor. No entanto, isso não significa que em todos os 
textos deva constar o nome de seus autores. O que se está a exigir, tão somente, 
é que haja um responsável pela emissão daquelas ideias e pensamentos. É exata-
mente o que ocorre com os editais dos jornais nos quais a direção se responsabiliza 
pelas ideias e manifestações ali veiculadas.

O Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento no sentido que: “Quem 
manifesta o seu pensamento através da imprensa escrita ou falada, deve começar 
pela sua identificação. Se não o faz, a responsável por ele é a direção da empresa  
que o publicou ou transmitiu”. (Supremo Tribunal Federal. Mandado de 
Segurança 24.639/DF. Relator. Min. Celso de Mello. DJ 16/10/2002)

3.2. direito de resposta e indenização por danos mo-
rais e materiais

O indivíduo ao manifestar opiniões, ideias, pensamento e sentimentos, o 
indivíduo se comunica com os demais, no entanto, ao exercer essa faculdade 
pode vir a causar danos a outrem. Isso é algo natural, pois em toda a sociedade há 
de existir comunicação.

Não há negar-se que com palavras pode-se beneficiar, auxiliar ou prejudicar 
alguém, insultar, enganar, provocar rebeliões, isto é, causar danos a terceiros. Faz-
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se necessário, então, proteger a imagem, a honra, a intimidade e a privacidade do 
indivíduo (Cf. SÁNCHEZ, 2002, p. 48). O Texto Constitucional é enfático ao 
dispor em seu art. 5º, inc. V que: “é assegurado o direito de resposta, proporcional 
ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”.

É assegurado o direito de resposta em todas as modalidades sob as quais o 
processo de difusão de ideias e opiniões possam ocorrer (Cf. CANOTILHO; 
MOREIRA, 1984, p.236). O cidadão pode valer-se do direito de resposta para se 
defender de qualquer notícia ou opinião inverídica, ofensiva ou prejudicial a sua 
pessoa (Cf. BALLESTER, 1987, p.5). Portanto, em caso de abuso do direito de 
liberdade de expressão, está assegurado ao ofendido o direito de resposta, desde 
que seja feita de maneira proporcional ao agravo (Cf. MOLINA, 1997, p. 141).

 É garantido ao ofendido o direito de rebater, de contra argumentar a opinião 
manifestada. É um direito de defesa que se constitui numa obrigação de fazer 
para o Estado ou para os responsáveis pela divulgação das ideias ofensivas. (Cf. 
FARIAS, 2004, p. 231)

 O direito de resposta é um direito autônomo que não se confunde com a 
garantia da indenização por dano material, moral ou à imagem a que faz jus o 
ofendido no caso de violação de seus direitos. É um direito de personalidade, 
que se constitui em veículo de defesa da imagem, da honra, da intimidade e da 
privacidade do indivíduo. Todavia, o direito de resposta não tem o condão de 
isentar o responsável das consequências advindas do Direito Penal, quais sejam, o 
processo por calúnia, difamação ou injúria (arts. 138, 139 e 140 do Código Penal 
Brasileiro).

Outrossim, o órgão responsável pela emissão do pensamento não pode se  
negar a veicular o direito de resposta. Tem o dever de fazê-lo (Cf. CAMPOAMOR, 
1990, p. 23 e 24). O direito de resposta deve ser exercido moderadamente para 
que não se dê azo a um novo agravo que por consequência ensejará um novo 
direito de resposta e assim sucessivamente. É dizer, não é permitido utilizar o 
direito de resposta para fazer calunias, difamações, injurias... É necessário que se 
limite a rebater as acusações ou agressões feitas, sem gerar novas agressões.

Deve-se dar ao direito de resposta o mesmo destaque conferido à agressão 
sofrida, ou seja, a resposta deve ser proporcional ao agravo. Cumpre esclarecer 
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que cabe à direção do órgão de comunicação veicular o direito de resposta e não 
ao agressor. 

Vale dizer apenas que em face da decisão do Supremo Tribunal Federal 
de reconhecer que a Lei de Imprensa não foi recepcionada pela Constituição 
de 1988, acabou por deixar o direito de resposta sem regulamentação pela lei 
ordinária. Contudo, tal circunstância não impede a sua aplicação no caso 
concreto, conforme decisão do próprio Supremo Tribunal Federal na AC 2695-
MC/RS de relatoria do Ministro Celso de Mello.

3.3. direito à imagem, à honra, à intimidade e à pri-
vacidade

A Constituição de 1.988 protege no art. 5º, inc. X a inviolabilidade da 
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas assegurando o 
direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 

A imagem diz respeito aos atributos externos de uma pessoa, seja ela física ou 
jurídica, são as os traços característicos que são transmitidos à sociedade. Nesse 
particular, engloba a imagem física do indivíduo seu corpo, seu gestual, bem 
como suas expressões. Veda-se o uso indevido, sem autorização de fotografias, 
filmes e gravuras do agente. 

A honra é protegida pela Constituição e envolve tanto pessoas físicas, como 
jurídicas (Cf. Superior Tribunal de Justiça. Resp,. 6033/ MG. Relator Ruy Ro- 
sado de Aguiar Júnior. Dj 1, de 27/11/1995, p. 40893). Está diretamente 
relacionada à dignidade da pessoa, à sua reputação e constitui-se em um dos 
limites de maior importância à liberdade de expressão (Cf. SEGADO, 1992, p. 
337). A intimidade pode ser lesionada quando essa é exposta, quando é revelado 
um segredo, ou quando se trata de uma calúnia, injúria ou difamação (Cf. 
SEGADO, 1992, p. 337). A intimidade atinge as relações de caráter íntimo, 
familiar e pessoal, aquela que se dá entre amigos e familiares. Em caso de violação 
à intimidade há que se verificar qual o interesse público existente na divulgação  
de uma informação relativa a essa intimidade (Cf. SEGADO, 1992, p. 337). 

Já a vida privada é um conceito mais amplo que diz respeito aos relacionamentos 
da pessoa, sejam eles de natureza comercial ou profissional. A liberdade de 
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expressão não pode ir a ponto de violar a imagem, a honra, a intimidade e a 
privacidade das pessoas, essas garantias constituem limites ao exercício dessa 
liberdade (Cf. FARIAS, 2004, p. 81).

4. aspectos polêmicos da liberdade de expressão do 
pensamento

Pode-se verificar que os Estados têm se deparado, precipuamente, com três 
aspectos polêmicos no exercício da liberdade de expressão do pensamento: 
a incitação à pornografia, o financiamento público de campanhas eleitorais 
e o Discurso do ódio. A incitação da pornografia por si só já é revestida de 
grande polêmica, pois nela, as pessoas são consideradas meros objetos sexuais, 
principalmente, as mulheres. Acaba por se relacionar com o tema do sexismo, no 
qual as mulheres são consideradas inferiores aos homens, e como tal não podem 
desfrutar dos mesmos direitos ou receber o mesmo tratamento (Cf. MEYER- 
PFLUG, 2009, p.91). A questão reside em saber se a incitação da pornografia  
está ou não protegida pelo exercício da liberdade de expressão do pensamento.

Já no tocante ao financiamento público às atividades artísticas e culturais 
a polêmica no fato, segundo Owen M. Fiss, de ser aleatória a distribuição de 
recursos e assim ocorrer o privilegio de um determinado grupo em detrimento 
de outro, e via de conseqüência uma determinada idéia sobre as demais. Nesse 
particular, discute-se se a distribuição de recursos deve dar-se de maneira 
igualitária, assegurando liberdade de expressão de pensamento a todos (FISS, 
1999, p. 215).

O Discurso do ódio pode ser conceituado como a “manifestação de ideias 
que incitam à discriminação racial, social ou religiosa em relação a determinados 
grupos, na maioria das vezes, as minorias” (MEYER- PFLUG, 2009, p.93). 
Ele visa em certas situações desqualificar esse grupo como detentor de direitos. 
Todavia, não se restringe apenas a discriminação racial, podendo se voltar contra 
aspectos religiosos, sexuais, de etnia e de nacionalidade. É uma apologia abstrata 
ao ódio, que representa o desprezo e a discriminação a determinados grupos de 
pessoas dotadas de certas características comuns, crenças, qualidades ou ainda 
que estejam na mesma condição social, econômica, como, por exemplo, os 
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ciganos, nordestinos, negros, judeus, árabes, islâmicos, homossexuais e mulheres 
(MEYER- PFLUG, 2009, p.93) 

Em muitos casos se utiliza da teoria revisionista para se expressar, na medida 
em que essa tem por objetivo questionar e até mesmo negar a existência do 
Holocausto, ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, por 
exemplo, entende que o questionamento acerca da existência dessa barbárie, 
acaba por incitar de alguma maneira o retorno daquele regime e de sua política 
discriminatória. Por essa razão criminalizam as teorias revisionistas (Cf. BOYLE, 
2001, p. 498). Num primeiro momento apresenta-se incompatível com a garantia 
da dignidade da pessoa humana, pois ao se utilizar de expressões de ódio, diminui 
a dignidade das pessoas, sua auto-estima, resultando em determinadas situações 
na impossibilidade deles virem a participar de determinadas atividades e até 
mesmo do debate público (Cf. FISS, 1999, cit., p. 28).

O Discurso do ódio também pode apelar para os sentimentos de cada indi-
víduo e até resultar em determinadas ações, mas ainda assim, são apenas palavras, 
está no mundo das idéias. Na maioria dos sistemas constitucionais o fato de se 
tecer ideologias não constitui crime, uma vez que as Constituições garantem a 
liberdade de consciência e ideológica. Há uma ênfase no valor da tolerância, que 
consiste em admitir que idéias e opiniões contrárias possam conviver pacifica-
mente. Dentre as várias dificuldades que o tratamento do Discurso do ódio suscita 
no sistema jurídico, a maior delas é a sua identificação, pois ele pode ocorrer de 
forma implícita, por meio de mensagens subliminares (Cf. ROSENFELD, 2001, 
p. 8). Trata-se de uma agressão velada, mas que igualmente fere o direito das 
vítimas a que se destina. 

A dificuldade que surge para o Estado e para sociedade é de garantir a 
liberdade de expressão sem que isso possa resultar em um estado de intolerância, 
ou acarretar prejuízos irreparáveis para a dignidade da pessoa humana e para 
a isonomia. Deve-se favorecer a tolerância, que é uma conseqüência direta da 
liberdade. Não existe uma verdade absoluta ou incontestável que possa justificar 
uma limitação à liberdade de expressão do indivíduo. Ademais, uma “idéia, por 
mais absurda que seja pode ser verdadeira, ou conter uma parcela de verdade” 
(MEYER- PFLUG, 2009, p.130). Não há opinião ou idéia é infalível. E, ainda 
que se trate de uma ideia falsa, não teria ela o direito de ser discutida e de 
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forma vigorosa? (MEYER- PFLUG, 2009, p.133). É por meio da discussão, da 
existência de opiniões conflitantes que se alcança a busca da verdade. Talvez seja 
esse um caminho para combater, ou melhor, desqualificar o Discurso do ódio (Cf. 
CODERCH, 1993, p.27).

O Discurso do ódio também pode ser manifestado por grupos que 
historicamente foram objeto de discriminação e se voltar contra um membro do 
grupo dominante, numa nuance de retaliação (Cf. CODERCH, 1993, p.27). 
Nas manifestações de ódio os destinatários são agredidos por pertencerem a 
um determinado grupo que é discriminado. O indivíduo é violado exatamente 
naquilo que o identifica como pertencente daquele determinado setor da (Cf. 
CODERCH, 1993, p.28). Para não ser ofendido seria necessário que ele per-
desse a condição de membro do grupo ao qual pertence, o que resultaria na 
renúncia de opções políticas, crenças religiosas, opção sexual... É a perda de sua 
própria identidade. Afirma Hannah Arendt: “(…) Esse extremo, e nada mais é 
a situação dos que são privados dos seus direitos humanos. São privados não do 
seu direito à liberdade, mas do direito à ação; não do direito de pensarem o que 
quiserem, mas do direito de opinarem.” (1989. p. 330).

Contudo, em alguns casos é impossível ao indivíduo renunciar a essas 
características, pois elas compõem a sua personalidade, a sua identidade (Cf. 
MEYER- PFLUG, 2009, p.217).

Nesse sentido questiona-se se a proibição da manifestação do Discurso do 
ódio não pode resultar em uma reação contrária - gerar mais ódio e discriminação 
em relação aquele grupo - pois ele normalmente é destinado a grupos que são 
historicamente discriminados (Cf. CODERCH, 1993, p.30). Para Michel 
Rosenfeld ao se proibir o Discurso do ódio, combate-se o Discurso que representa 
o intolerante, com uma atitude intolerante, o que só pode gerar mais into- 
lerância (ROSENFELD, 1987, p. 1457). É um instrumento incitador do racismo, 
do preconceito e da discriminação. O preconceito é uma opinião equivocada que 
é considerada por determinadas pessoas como verdadeira (Cf. MEYER- PFLUG, 
2009, p.96). Todavia, “nem toda manifestação equivocada pode ser consi- 
derada como preconceito” (Cf. BOBBIO, 2002, p. 104)

A discriminação é a decorrência do preconceito de grupo (Cf. BOBBIO,  
2002, p. 107). Ela é mais forte do que a simples diferença, pois é utilizada em 
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um sentido pejorativo e tem por fundamento critérios ilegítimos, normalmente, 
relacionados à idéia de superioridade de um grupo em relação ao outro (Cf. 
BOBBIO, 2002, p. 107). Ocorre em relação aos membros de determinados grupos 
com o qual se identifica um estereótipo, um traço comum. É um comportamento 
que é acompanhado de um aspecto negativo, de atos que visem a exclusão de um 
grupo da sociedade (Cf. PÁEZ, 1996, p.324).

 O racismo é “comportamento, hostil, relativamente, a grupos humanos, a 
pessoas, em razão, por exemplo, da cor de sua pele ou de sua religião.” (Cf. Supremo 
Tribunal Federal, 2004, p.81). Trata-se da atribuição de um valor negativo a um 
determinado segmento social, se valendo para tanto de características comuns 
existentes entre eles, que possa ser um traço identificador e como tal mereça um 
tratamento desigual (Cf.Supremo Tribunal Federal, 2004, p.98). 

O tratamento conferido ao Discurso do ódio não é homogêneo entre os Países, 
sendo possível identificar-se em dois grandes sistemas: o americano e o europeu. 
No sistema americano constata-se que o Estado privilegia a liberdade de expressas 
apenas regulando, em determinadas situações, as expressões de ódio desde que 
denigram o valor da dignidade humana de quem são suas vitimas e dos grupos a 
que pertencem. Parte-se do pressuposto que o Discurso do ódio encontra-se no 
mundo das idéias, não  gerando uma ação concreta. 

A Suprema Corte Americana tem entendido em suas decisões que a liberdade 
de expressão atinge a garantia do próprio conteúdo da expressão e exige uma 
relação entre esta e uma possível ação ilegal iminente e potencial para que possa 
restringi-la. Exige-se que o emprego da expressão seja capaz de produzir uma ação 
eminentemente ilegal. Faz-se uma distinção entre a expressão utilizada e a ação 
que dela possa resultar. Não há punição para a manifestação de uma idéia ou 
ideologia em abstrato, apenas quando ela pode representar uma ação concreta. É 
o emprego do critério do “clear and present danger”,  como forma de combater o 
referido Discurso.

Já no sistema europeu, a maioria dos países, a despeito de assegurarem em suas 
Constituições a liberdade de expressão, fixa limites para o seu exercício. Nele a 
proteção à liberdade de expressão não é regida pelo “princípio da neutralidade” 
do Estado ante quaisquer conteúdos imagináveis de um discurso. Cite-se, 
por exemplo, que a Bélgica, a Alemanha, a França, a Espanha, a Holanda, a 
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Polônia e a Suíça, por exemplo, consideram crime a banalização do Holocausto 
(Cf. BOYLE, 2001, p.498). É ilegal a prática do racismo, anti-semitismo ou de 
atos xenófobos, bem como a difusão dessas ideias (Cf.MEYER- PFLUG, 2009, 
p.201). O Tribunal Europeu de Direitos Humanos em suas decisões também 
parece caminhar no mesmo sentido. Proíbe-se o Discurso do ódio, bem como a 
teoria revisionista, por entender-se que eles estão mais para uma conduta do que 
para um discurso, portanto, não estão protegidos pela liberdade de expressão do 
pensamento (Cf.BRUGGER, 2007, p. 118).

5. o supremo tribunal federal e o discurso do ódio

O Texto Constitucional de 1988 conferiu proteção especial aos direitos 
fundamentais, garante a liberdade de expressão, a dignidade da pessoa humana e 
veda a prática do racismo. A liberdade de imprensa, na ocasião era regulamentada 
pela Lei 5.250/67, que tinha nítido caráter restritivo, pois era fruto do regime 
ditatorial. O Brasil ratificou vários tratados e convenções que versam tanto sobre 
a proteção à liberdade de expressão, como à proibição de práticas discriminatórias 
e atentatórias aos direitos fundamentais foram ratificados pelo Brasil. Destarte, 
inexiste no sistema jurídico pátrio uma lei específica vedando expressamente o 
Discurso do ódio.  

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário, 
apreciou o Habeas Corpus n. 82.424 do Rio Grande do Sul que versava sobre o 
Discurso do ódio e a prática do racismo, conferindo a partir uma delimitação do 
tratamento da matéria pela jurisprudência constitucional. Tratava-se de Habeas 
Corpus impetrado em favor do paciente Sr. Siegfried Ellwanger que havia 
sido denunciado por crime de racismo, em 14 de novembro de 1.991. Ele foi 
absolvido em primeira instância e condenado em segunda instância a dois anos 
de reclusão por apologia de idéias preconceituosas e discriminatórias contra os 
judeus, com fundamento no art. 20 da Lei n. 7.716/89, com a redação dada pela 
Lei n. 8.081/90 que estabelece, in verbis: “Praticar, induzir ou incitar, pelos meios 
de comunicação social ou por publicação de qualquer natureza, a discriminação 
ou preconceito de raça, por religião, etnia ou procedência nacional.”

O paciente além de ser sócio de uma editora, também era autor de diversas 
obras literárias de conteúdo anti-semita, tal como, “Holocausto, Judeu ou 
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Alemão?- Nos bastidores da Mentira do Século”. Foi impetrado Habeas Corpus 
no Superior Tribunal de Justiça em face da condenação constante do acórdão 
proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O Habeas Corpus 
foi indeferido e a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu, 
por maioria de votos, restando vencidos os Ministros Moreira Alves (relator do 
processo), Carlos Ayres Britto e Marco Aurélio. nos seguintes termos: 

“10. A edição e publicação de obras escritas veiculando idéias 
antisemitas, que buscam resgatar e dar credibilidade à concepção 
racial definida pelo regime nazista, negadoras e subversoras de fa-
tos históricos incontroversos como o holocausto, consubstanciadas 
na pretensa inferioridade e desqualificação do povo judeu, 
equivalem à incitação ao discrímen com acentuado conteúdo 
racista, reforçadas pelas conseqüências históricas dos atos em que 
se baseiam.” (Supremo Tribunal Federal, 2004,  p.9)

Num primeiro momento a análise da Corte Suprema recaiu sobre a 
circunstância de saber se o crime de racismo era extensível ao povo judeu. 
Em outras palavras, em saber se judeu é raça ou religião? Aqui não houve um 
enfrentamento direto do conflito dos direitos fundamentais existentes (liberdade 
de expressão X dignidade do povo judeu X proibição à prática do racismo), por 
não ser este o ponto central do writ.. No entanto, alguns ministros em seus votos 
chegaram a suscitar o conflito existente entre os direitos fundamentais. 

Os Ministros Marco Aurélio e Carlos Ayres Britto concederam o writ por 
entenderem que o ato do paciente de publicar livros de caráter anti-semita estava 
protegido pela liberdade de expressão e como tal, não configurava crime de 
prática de racismo. Na discussão travada no âmbito do Supremo Tribunal Federal 
examinou-se se a publicação de um livro pode ser considerada prática de racismo, 
ou ainda, incitação ao racismo? No sistema americano, a resposta é negativa tendo 
em vista o critério aplicado pela Corte Suprema do “perigo claro e iminente”, na 
medida em que não são passíveis de gerar ações concretas de discriminação ou 
racismo (Cf. MEYER- PFLUG, 2009, p.214).

No europeu, as decisões das Cortes Constitucionais dos Países Europeus e 
o Tribunal Europeu de Direitos Humanos entendem que sim, pois consideram 
que o discurso da intolerância pode se valer das mais variadas formas, dentre 
elas, a impressa: os livros. Foi esse o entendimento que prevaleceu no Supremo 
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Tribunal Federal, como votos vencidos dos Ministros Marco Aurélio, Moreira 
Alves e Carlos Britto(Cf. MEYER- PFLUG, 2009, p.214).

Aspecto relevante apreciado na análise do HC 82.424/RS recaiu sobre 
as particularidades da realidade brasileira e sua relação com o povo judeu, na 
medida em que não se verifica na história brasileira a prevalência de ideologias 
que pregam a inferioridade do povo judeu, por meio de discurso de perseguição 
ou discriminação, como ocorreu na Europa. Nesse particular, Michel Rosenfeld 
preleciona que “as circunstâncias fazem toda a diferença” no Discurso do ódio, 
pois o local onde é manifestado vai ter relação direta com o tratamento jurídico a 
ele dispensado (2008, p. 9). Assim sendo, um Discurso do ódio que semeia o anti-
semitismo manifestado da Alemanha se torna muito mais violento e repulsivo, do 
que nos outros Países tendo em vista as circunstâncias que o envolvem, contudo 
“o teor do Discurso do ódio continua sendo repulsivo numa e noutra situação.” 
(MEYER- PFLUG, 2009, p.215).

O Brasil historicamente em decorrência da escravatura tem uma discri- 
minação em relação aos negros e aos índios, mas não em relação aos judeus. 
Daí decorre que uma obra literária que incitasse o racismo e a discriminação em 
relação aos negros teria um maior impacto e geraria graves conflitos na sociedade 
brasileira, o mesmo não ocorrendo com uma obra anti-semita (Cf.Supremo 
Tribunal Federal, 2004, p.178).

Cumpre examinar e a manifestação do pensamento necessariamente implicaria 
em apologia ao crime. Para tanto foi importante analisar o conflito entre direitos 
fundamentais, por meio do emprego do princípio da proporcionalidade. Na 
análise do caso dois ministros, Gilmar Ferreira Mendes e o Marco Aurélio 
fizeram uso do princípio da proporcionalidade, mas que os levou a resultados 
completamente diversos.  O princípio da proporcionalidade impõe que em caso 
de aparente conflito entre princípios deve haver uma redução proporcional do 
âmbito de alcance de cada um deles. Um princípio deve renunciar a pretensão de 
ser aplicado de forma absoluta devendo prevalecer apenas até o ponto a partir do 
qual, deverá ser aplicado outro princípio que lhe seja aparentemente divergente. 
Ele dividi-se em três sub princípios: conformidade ou adequação dos meios, 
necessidade ou exigibilidade dos meios empregados e proporcionalidade em 
sentido estrito (razoabilidade).
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O Min. Marco Aurélio argumentou que a circunstância de o paciente expor 
suas idéias acerca do Holocausto, não implica necessariamente na concordância 
dos leitores da obra, muito menos na adoção de medidas discriminatórias em 
relação ao povo judeu, até porque o momento histórico em que vivemos é diverso 
(Cf.Supremo Tribunal Federal, 2004, p.182). Já para o Min. Gilmar Mendes a 
proibição dessas obras é imprescindível para a manutenção de uma sociedade 
plural e tolerante Cf.Supremo Tribunal Federal, 2004, p.76). Para o Min. Marco 
Aurélio a solução reside na preservação do direito à liberdade de expressão, pois 
a sua restrição por si só não assegura a dignidade do povo judeu (Cf.Supremo 
Tribunal Federal, 2004, p. 182 e 183) 

Na visão do Min. Gilmar Mendes a proibição das obras é o menos gravoso na 
media em que foi a própria Constituição que considerou o racismo como crime 
(Cf.Supremo Tribunal Federal, 2004, p.76)

 A simples aplicação do princípio da proporcionalidade como meio capaz 
de solucionar conflitos entre direitos fundamentais, pode levar a resultados 
completamente opostos. Contudo, prevaleceu na decisão do Supremo Tribunal 
Federal a posição que entendeu que a aplicação do princípio da proporcionalidade 
leva a condenação do paciente por crime de racismo (MEYER- PFLUG, 2009, 
p.217).

6. a jurisprudência do supremo tribunal federal no 
tocante à liberdade de expressão  do pensamento

A decisão do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 82.424/RS 
representou a preocupação em se vedar a incitação à discriminação e à prática do 
racismo contra qualquer grupo étnico, religioso, social ou cultural. Constatou-se 
uma nítida prevalência do direito à dignidade da pessoa humana sobre a liberdade 
de expressão, no caso sobre as obras de conteúdo discriminatório. Contudo, não 
foi uma decisão unânime, e como se tratava de uma ação de Habeas Corpus, a 
discussão central no Supremo Tribunal Federal recaiu sobre o fato de o crime de 
prática de racismo ser aplicável ao povo judeu ou não, tendo em vista que após a 
descoberta do genoma humano, não mais se pode falar em raças, eis que só existe 
a raça humana. 
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Apesar de alguns ministros, como visto, analisarem o tema do Discurso do 
ódio e do conflito entre liberdade de expressão, vedação ao racismo e proteção 
da dignidade humana, a questão não foi analisada em toda a sua amplitude, 
principalmente, no tocante aos possíveis limites impostos à liberdade de expressão. 
Nesse particular, cumpre examinar as consequências advindas dessa decisão para 
o ordenamento jurídico brasileiro, pois por meio dela foram impostos limites 
ao exercício da liberdade de expressão, eis que restaram proibidos na prática, 
iniciativas ou manifestações de natureza racista e discriminatória no âmbito do 
discurso. É importante verificar se a decisão do Supremo Tribunal Federal  sub 
examine pode representar um perigo à liberdade de expressão e ao mesmo não 
tempo não se constituir em um instrumento eficaz no combate à proliferação do 
Discurso do ódio. Ademais, por se tratar de uma decisão proferida pelo Guardião 
da Constituição e órgão de cúpula do Poder Judiciário ela tem um impacto em 
todo o sistema jurídico.

Há que se considerar que o “combate à prática do racismo deve ocorrer por 
meio do emprego de critérios justos, principalmente, pelo confronto de idéias, 
por um debate público aberto e forte.” (MEYER- PFLUG, 2009, p.217). A recusa 
a idéias racistas deve partir da própria sociedade, por meio de uma discussão 
livre, uma vez que a simples condenação de um individuo ou a proibição da 
edição de um livro não parece ser, a priori, a melhor solução. Ao se examinar a 
história da humanidade constata-se que a proibição à divulgação de idéias jamais 
se constituiu um obstáculo suficientemente eficaz para que elas desaparecessem. 
Muito pelo contrário, elas ainda sim subsistem.

 É imprescindível “suscitar o debate aberto, a discussão sobre todos os aspectos 
e abordando todos os pontos de vistas, pois é por meio dele que as idéias racistas 
e preconceituosas não obterão êxito na sociedade brasileira” (MEYER- PFLUG, 
2009, p.217). Contudo, igualmente, deve-se garantir o direito de manifestação 
das maiorias e das minorias no discurso público. A luta pela ‘garantia da liberdade 
de expressão do pensamento é uma conquista diária e impõe uma “certa tensão 
existencial e um forte compromisso” para que não se sucumba diante da 
intolerância. 

Após a decisão do Supremo Tribunal Federal foi apresentado em 2007 no 
Congresso Nacional, o Projeto de lei n.º 987, pelo Dep. Marcelo Itagiba do 
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PMDB, que altera o art. 20 da Lei n.º 7.716, de 5 de janeiro de 1.989, que define 
os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.5 Ele pretende inserir o 
§2º no art.20 nos seguintes termos: “Incorre na mesma pena do §1º deste artigo, 
quem negar ocorrência do Holocausto ou de outros crimes contra a humanidade, 
com a finalidade de incentivar ou induzir à prática de atos discriminatórios ou 
segregação racial.” O projeto de lei criminaliza o Discurso do ódio na medida em 
que proíbe a teoria revisionista e se baseia na necessidade mundial de se colocar 
fim a qualquer prática que fomente o racismo ou xenofobismo. 

Posteriormente a decisão do Supremo Tribunal Federal, no tocante aos limites 
impostos à liberdade de expressão do pensamento, foi apreciado o caso da Escola 
de Samba “Unidos do Viradouro” no Rio de Janeiro, cujo enredo era “É de 
arrepiar” e trazia em suas alegorias um carro que fazia alusão ao Holocausto, que 
era formado por esculturas de cadáveres empilhados e de pares de sapatos perdi- 
dos, juntamente com uma pessoa vestida de Adolf Hitler. O objetivo era demons-
trar o arrepio causado pelo Holocausto e a necessidade de não mais senti-lo. 

Todavia, a Federação Israelita do Rio de Janeiro (FIERJ) ingressou com uma 
ação judicial com pedido de liminar visando impedir o desfile dessa alegoria 
na Marquês de Sapucaí, no carnaval. A juíza Dra. Juliana Kalichszteim, em 31 
de janeiro de 2.008, concedeu a liminar determinando uma multa no valor de 
duzentos mil reais na hipótese de a Escola Viradouro levar o carro para o Desfile 
no Carnaval e uma multa adicional no valor de cinqüenta mil reais caso houvesse 
algum membro da Escola com a fantasia de Adolf Hitler (Cf. FONSECA, 
2008, p. 135). Em sua decisão a magistrada declara que o Carnaval não pode ser 
utilizado como instrumento para o cultivo do ódio, nem de qualquer forma de 
racismo, bem como não se pode banalizar eventos bárbaros, como o Holocausto. 

A Escola cumpriu a decisão e não utilizou o carro alegórico em contrapartida 
seus integrantes saíram com uma mordaça na boca, fazendo alusão à censura. 
A finalidade da Escola de Samba não era o de banalizar o Holocausto, nem de 

5 “Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 
religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de um a três anos e multa. § 1º Fabricar, 
comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou 
propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.       
Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.”
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incentivar o racismo ou a discriminação, mas tão somente demonstrar a indig-
nação que essa barbárie representou para a humanidade. Portanto, a despeito da 
decisão judicial quer parecer que não há no caso nenhuma incitação a práticas 
racistas, o que implica no fato de tal manifestação estar sob a proteção da livre 
expressão artística. É tênue a divisão existente entre as manifestações que incitam 
o racismo e as manifestações artísticas e de expressão, daí o perigo de se proibir 
expressões artísticas, por se entender que violam a dignidade humana, sem que 
isso fique comprovadamente demonstrado.

No entanto, a questão sobre a proteção à liberdade de expressão voltou a 
ser analisada no Supremo Tribunal Federal em 2008, em sede de controle de 
constitucionalidade concentrado, por meio da Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental n. 130. Essa ação visava analisar a compatibilidade da 
Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/67) editada durante o regime militar e, portanto 
bastante restritiva da liberdade de expressão, na medida em que autorizava a 
censura e a licença em face da Constituição de 1988, que veda expressamente a 
censura e a licença e concede uma ampla proteção a liberdade de expressão do 
pensamento. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela não recepção da Lei de 
Imprensa (Lei n. 5.250/67), por entender que não se mostravam compatíveis 
com o espírito democrático do Texto Constitucional e com o novo regime de 
proteção à liberdade de expressão do pensamento. Em face da revogação total 
da lei, deixa de ser aplicado, por exemplo, o dispositivo que prevê a censura para 
espetáculos e diversões públicas, o que trata do seqüestro de periódicos (art. 61) 
que promoverem a propaganda de guerra ou de preconceitos, raciais ou de classe 
e incitarem à subversão da ordem pública e social. A decisão da Corte Suprema se 
deu nos seguintes termos: 

A uma atividade que já era “livre” (incisos IV e IX do art. 5º), a 
Constituição Federal acrescentou o qualificativo de “plena” (§ 1º 
do art. 220). Liberdade plena que, repelente de qualquer censura 
prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo (o chamado 
“núcleo duro” da atividade). Assim entendidas as coordenadas 
de tempo e de conteúdo da manifestação do pensamento, 
da informação e da criação lato sensu, sem o que não se tem o 
desembaraçado trânsito das ideias e opiniões, tanto quanto 
da informação e da criação. Interdição à lei quanto às matérias 
nuclearmente de imprensa, retratadas no tempo de início e de 



210 volume 04

i encontro de internacionalização do conpedi

duração do concreto exercício da liberdade, assim como de sua 
extensão ou tamanho do seu conteúdo. Tirante, unicamente, as 
restrições que a Lei Fundamental de 1988 prevê para o “estado 
de sítio” (art. 139), o Poder Público somente pode dispor sobre 
matérias lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a 
ideia-força de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que 
quer que seja. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus 
órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser 
dito por indivíduos e jornalistas. 

(...)

Regulações estatais que, sobretudo incidindo no plano das 
consequências ou responsabilizações, repercutem sobre as 
causas de ofensas pessoais para inibir o cometimento dos abusos 
de imprensa. Peculiar fórmula constitucional de proteção de 
interesses privados em face de eventuais descomedimentos da 
imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), mas 
sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a 
lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir 
o uso. Ou, nas palavras do Ministro Celso de Mello, “a censura 
governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a 
expressão odiosa da face autoritária do poder público”. grifos 
nossos) (Supremo Tribunal Federal. ADPF 130, 2009)

No acórdão fica clara a importância da preservação da liberdade de expressão 
do pensamento e de imprensa para a consolidação da democracia. Entende-
se que o Texto Constitucional estabelece a autorregulação da imprensa, como 
instrumento de “permanente ajuste de limites da sua liberdade ao sentir-pensar 
da sociedade civil.” Estabelece que:

Os padrões de seletividade do próprio corpo social operam como 
antídoto que o tempo não cessa de aprimorar contra os abusos e 
desvios jornalísticos. Do dever de irrestrito apego à completude e 
fidedignidade das informações comunicadas ao público decorre 
a permanente conciliação entre liberdade e responsabilidade da 
imprensa. Repita-se: não é jamais pelo temor do abuso que 
se vai proibir o uso de uma liberdade de informação a que o 
próprio Texto Magno do País apôs o rótulo de “plena” (§ 1 do 
art. 220). (Supremo Tribunal Federal. ADPF 130, 2009

Portanto, tem-se que o próprio Supremo Tribunal Federal que no caso do que 
tratava do Discurso do ódio impôs sérias restrições à liberdade de expressão do 
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pensamento, a despeito da tradição constitucional brasileira dar ênfase a liberdade 
de expressão, em 2008 quando da apreciação da ADPF n. 130 que versava sobre 
a recepção da Lei da imprensa, profere acórdão ressaltando o caráter pleno da 
liberdade de expressão do pensamento e da imprensa e rechaça veementemente a 
interferência do Estado no seu exercício, entendendo que o Texto Constitucional 
proclama a autoregulação da imprensa. Vale dizer que em face dessa decisão até 
agora o Brasil se encontra sem uma lei de imprensa, pois o Congresso Nacional, 
ainda, não votou nenhum projeto de lei nesse sentido.

De outra parte, recentemente o Conselho Nacional de Educação acolheu uma 
acusação de racismo (Discurso do ódio) contra uma das fábulas de Monteiro 
Lobato: “Caçadas de Pedrinho”, ícone da literatura brasileira e decidiu retira-
la das salas de aula por entender que ela não se coaduna com as políticas 
públicas implantadas pelo governo brasileiro para uma educação antirracista 
(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010).  A citação constante da 
fábula de Monteiro lobato é um trecho em que a Tia Nastácia, personagem negra, 
sobe numa árvore “que nem uma macaca de carvão”. O outro trecho é quando a 
boneca Emília, ao advertir sobre a gravidade de uma guerra das onças contra os 
moradores do Sítio do Picapau Amarelo, diz: “Não vai escapar ninguém – nem 
Tia Nastácia, que tem carne preta” 

Quer parecer que considerar um clássico da literatura como incitação ao 
racismo ou um Discurso do ódio, tendo em vista que o próprio autor tinha 
ascendência negra, é violar veementemente o direito à liberdade de expressão do 
pensamento. Nesse particular, impõe registrar que o próprio Monteiro Lobato 
dizia que “um País se faz com homens e livros” e dedicou toda a sua vida a escrever 
livros para formar homens. Todavia, o Conselho Nacional de Educação decidiu 
rever sua posição por meio do Parecer CNE/CEB n. 6, de 1 de junho de 2011  
para recomendar a “contextualização histórica das obras literárias abordadas na 
escola Parecer CNE/CEB nº. 6, de 1 de junho de 2011. Reexame do Parecer 
CNE/CEB nº 15/2010, com orientações para que material utilizado na Educação 
Básica se coadune com as políticas públicas para uma educação antirracista

Em 2011, o Supremo Tribunal Federal teve de apreciar a Argüição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental n. 187, proposta pelo Procurador 
Geral da República, que solicitava a concessão de “interpretação conforme 
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à Constituição” ao art. 287 do Código Penal que veda a apologia ao crime. 
Almejava-se que o referido art. 287 fosse interpretado à luz do art. 5º, IV e IX 
que garante a liberdade de expressão de pensamento, de maneira a permitir 
manifestações a favor do uso da maconha. Os tribunais e juízes de primeira 
instância proibiam manifestações a favor do uso da maconha, as denominadas 
“Marcha da Maconha”, por entenderem que se tratava de uma apologia ao 
crime. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade decidiu que essas 
manifestações estão protegidas pela liberdade de expressão:

“No mérito, também por unanimidade, o Tribunal julgou proce-
dente a argüição de descumprimento de preceito fundamental, 
para dar, ao artigo 287 do Código Penal, com efeito vinculante, 
interpretação conforme à Constituição, “de forma a excluir 
qualquer exegese que possa ensejar a criminalização da defesa da 
legalização das drogas, ou de qualquer substância entorpecente 
específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos”.
(Supremo Tribunal Federal. ADPF n. 187/DF, 2011).

O tema por si só é polêmico, contudo, o Supremo Tribunal Federal deixa claro 
em sua decisão que a liberdade de expressão do pensamento deve prevalecer nesses 
casos. A necessidade de analisar a liberdade de expressão do pensamento e sua 
abrangência se faz cada vez mais urgente, tanto pelo Supremo Tribunal Federal 
ao levar a efeito a interpretação da Constituição, como pelo Poder Legislativo 
ao regulamentar o seu exercício, sob pena de se comprometer o princípio da 
segurança jurídica. A própria oscilação na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal sobre o assunto em tão curto período de tempo está a suscitar um exame 
aprofundando do tema.

7. conclusões

A liberdade de expressão do pensamento sempre esteve presente nos textos 
constitucionais brasileiros, a atual Constituição garante à liberdade em suas mais 
variadas manifestações e veda qualquer espécie de censura e licença. Também 
assegura os valores democráticos, o pluralismo e a dignidade da pessoa humana, 
visando garantir a formação de uma opinião pública livre e consciente. No entanto, 
no tocante a um dos aspectos polêmicos do exercício da liberdade de expressão do 
pensamento, qual seja, o Discurso do Ódio, não faz o Texto Constitucional ou o 
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arcabouço normativo existente qualquer menção, não havendo, portanto, nesse 
sentido qualquer proibição expressa a sua manifestação.

Não há negar-se que o Discurso do ódio deve ser combatido pelo Estado e pela 
sociedade e nesse particular não há qualquer divergência. Contudo, há dissenso 
apenas na forma de se combater a sua eficácia. O sistema americano privilegia 
a liberdade de expressão do pensamento ao não proibir a sua manifestação. A 
vedação apenas ocorre quando a manifestação desse Discurso possa dar azo a um 
perigo claro e iminente: a uma ação concreta. Já no sistema europeu, inclusive 
por razões históricas, veda-se o Discurso do ódio, tendo em vista o seu caráter 
incitador ao racismo e ao preconceito. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal 
ao se deparar com um caso de Discurso do ódio relativo ao povo judeu, optou 
por se filiar ao sistema europeu, condenando o autor por pratica de racismo e 
proibindo manifestações desse jaez. No entanto, em face de uma análise acurada 
da Constituição de 1988 e do constitucionalismo pátrio verifica-se que tal decisão 
se encontra em desalinho com a ampla proteção assegurada pela liberdade de 
expressão do pensamento no sistema normativo atual.

Esse descompasso se torna mais evidente quando se constata que em um curto 
período de tempo o próprio Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema se 
posicionou de maneira diversa, como no caso da recepção da Lei de Imprensa 
e da Marcha da Maconha. Essas oscilações na jurisprudência da Corte Suprema 
parecem indicar  a necessidade de uma reabertura da discussão acerca da extensão 
e dos limites do exercício da liberdade de expressão, sob pena de se colocar em 
risco a segurança jurídica. Nesse diapasão questão relevante que se apresenta 
é justamente a de saber qual a melhor maneira de se combater o Discurso do 
ódio no sistema brasileiro se é a solução adotada pelo sistema americano ou 
pelo europeu. Todavia, parece que a solução não reside na adoção de nenhum 
dos dois sistemas de forma pura, mas sim numa posição intermediária, que seja 
adequada à realidade cultural e histórica brasileira e esteja em harmonia com os 
princípios constitucionais. A essência do sistema democrático, do pluralismo, e 
da garantia da liberdade de expressão exige uma discussão ampla e aberta, na 
qual impere a convivência pacífica de todas as idéias, ideologias e opiniões. Não 
existe democracia sem liberdade de expressão do pensamento. A mera vedação do 
Discurso do ódio tem se mostrado ineficaz no seu, na medida em as manifestações 
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dessa natureza continuam ocorrendo. Em certos casos a proibição é vista como 
um incentivo à transgressão.

A atuação do Estado deve ser no sentido de dotar as minorias (ética, social, 
religiosa, cultural...) de melhores condições para expor suas idéias e argumentos e 
assim poder participar efetivamente do debate público e fazer uso de sua liberdade 
para expor pensamentos, idéias e opiniões em igualdade de condições com os 
demais. Em síntese, tem-se que apenas por meio do discurso aberto, da contra 
argumentação é que se faz possível combater e exterminar por si só tão abominável 
manifestação. O Discurso do ódio deve ser submetido à crítica contundente, ao 
humor, ao descrédito, pois as palavras têm de estar relacionadas à vida cotidiana, 
do contrário restarão vazias de qualquer conteúdo. Posições extremadas devem 
ser veementemente combatidas por meio do fomento ao livre debate de idéias e 
opiniões. 
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desenvolvimento social: uma análise 

crítica da capacidade e da proliferação 
de políticas de cotas nas democracias 
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Resumo 

O presente artigo trata da capacidade como elemento nodal de justiça e das 
cotas como política adequada à realização da capacidade. A capacidade como 
as cotas têm adquirido destaque não apenas no discurso acadêmico, como na 
política interna dos países e nas intenções de organismos internacionais, o que 
justifica o objeto do presente artigo. Para realizar a análise crítica e bibliográfica 
a qual se propôs, inicia-se com a crítica de Rawls ao tratamento da justiça pela 
capacidade. Em seguida, argui-se que a realização da justiça pela capacidade 
mediante o incremento de política de cotas prejudica a imanência humana de 
ser auto interessado e a alteridade própria das preferências que dão significado 
e valor à vida humana. Posteriormente, analisa-se a proliferação de cotas sob a 
problemática dos estereótipos e do déficit de representação política no Brasil. Ao 
final, conclui-se que, não obstante a relevância da capacidade e das cotas para 
a vivência da democracia, a primeira não deve ser vivenciada como parâmetro 
principal de justiça e a segunda deve ser compreendida como instrumento 
excepcional de realização da capacidade. 
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Abstract

This paper deals with the capabilities as justice and the quota’s policies as the 
first mean to achieve capabilities. The capabilities and the quotas have increase 
importance in the academic speak, internal policy of countries and goals of 
international organisms, what justifies the present paper’s object. To achieve this 
research, through a critic and bibliographic methodology, the first step is the Rawls’s 
view about capabilities. Second, the paper states that the capabilities as justice 
and the raise of quota’s policies threaten the nature of person like a self-interest 
human being and the possibility to manifest these interests and preferences that 
give value to person’s life.  Third, the quota’s policy is analyzed under the problems 
of stereotypies and the lack of democratic politics. In the end, the conclusion is 
that: although capabilities and quotas are relevant to democracy, the first mustn’t 
been understood like the principal element of justice, in the same time that the 
second must been exceptionally used as a mean to achieve capabilities. 

Key words

Capabilities; Quotas; Democracy

1. introdução 

Ganha destaque nos dias contemporâneos a perspectiva da capacidade como 
elemento nodal de justiça, assim como a política de cotas como adequada à 
realização da capacidade. Diante deste quadro, o presente estudo se detém em dois 
principais questionamentos: se a qualificação da justiça pela capacidade revela-se 
compatível com o projeto de justiça social nas democracias contemporâneas e 
se as cotas devem ser utilizadas como normal instrumento na realização deste 
projeto de justiça pela capacidade. 

Para alcançar referido intuito, o presente trabalho aborda a teoria de Amarthya 
Sen, no sentido de que a capacidade é o principal elemento da justiça, que se 
tem feito presente tanto na política, como na fala acadêmica e nas propostas de 
organismos internacionais. Posteriormente, trabalha-se o argumento de Rawls no 
sentido de que compreender a justiça pela perspectiva da capacidade implicaria 
paternalismo incompatível com a democracia.
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Prosseguindo na análise crítica da capacidade como elemento nodal da justiça, 
o trabalho foca o relacionamento entre normas, significações sociais e alteridade. 
Logo depois, detém-se na cultura democrática contemporânea, que reconhece 
a dignidade humana pela autenticidade. Ao final, trata da ‘pessoalidade’ como 
condição à construção de efetivos relacionamentos, o que insere a proliferação e 
multiplicidade de políticas de cotas em um ciclo vicioso: a tentativa de superação 
de sentimentos discriminatórios pela estereotipação fragiliza os relacionamentos, 
o quê alimenta ainda mais a estereotipação. 

Ao final, conclui-se que embora o conceito de capacidade e a política de cotas 
sejam importantes à justiça, nem se pode tomar a capacidade como o parâmetro 
elementar de justiça social, nem a cota deve ser trabalhada como normal 
instrumento de realização da capacidade, sob a pena de que tanto uma como a 
outra terminem por prejudicar o que, efetivamente, pretendem resguardar: o ser 
pessoa, cuja dignidade se reconhece na autenticidade. 

2. colocação do problema 

Passada a experiência liberal, na qual a liberdade ligava-se, ontologicamente, 
à abstenção, outras significações lhe foram construídas. Atualmente, a doutrina 
liberal mais prestigiada dos Estados Unidos, capitaneada por John Rawls e Ronald 
Dworkin, está a definir liberdade como o exercício da aptidão para construir, 
vivenciar e revisar um projeto de vida. Indo além, manifesta-se Amartya Sen, no 
sentido de que a liberdade consubstancia a capacidade de uma pessoa para rea-
lizar-se em seus projetos e interesses. Para chegar à referida afirmação, Amarthya 
Sen (2011, p. 237) adverte que é possível realizar duas análises da liberdade: 
uma que se foca no resultado e outra que se atém no processo do exercício da 
liberdade. À realização da justiça, não bastaria o resultado; antes, o processo 
revela-se essencial.

Nesta linha de considerações, Amartya Sen (2011, p. 255) enumera uma 
série de diferentes situações que tornam o processo de algumas pessoas para 
realizarem o que querem da vida mais difícil do que o de outras: sexo, clima, 
deficiência física e mental... são exemplos. Seria, por conseguinte, elementar à 
liberdade que a distribuição de recursos sociais por entre as pessoas, de forma 
que a elas se assegurem condições equitativas do exercício da liberdade, levasse 
em consideração as peculiaridades que tornam o processo de vida de uns mais 
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difícil do que o considerado ‘normal’. Se ao homem é mais fácil o processo de 
vida do que à mulher, a sociedade deveria direcionar recursos especiais para que o 
processo de vida feminino não seja especialmente mais difícil do que o masculino 
por uma razão a priori de gênero. 

Ou por outras palavras: à teoria de Sen, revela-se decisivo o fato de que 
algumas pessoas ou de que todas, em momentos específicos da vida, carecem 
de recursos especiais para que possam se utilizar dos bens sociais em condições 
equitativas de liberdade. Sob esta ótica, deve o governo atuar, mediante o esforço 
de extirpar os fatores que retiram a determinadas pessoas condições adequadas 
ao justo exercício da liberdade. A liberdade, ao ser analisada pela perspectiva 
processual, demanda uma postura intervencionista do Estado para além da mera 
redistribuição mecânica de riqueza; o governo deve, antes, ater-se nas diferenças 
de capacidades, ao realizar a distribuição dos bens sociais por entre os integrantes 
da sociedade. 

3. discriminações inversas

Sob a concepção de que a liberdade demanda a intervenção estatal para que a 
pessoa possa realizar-se em seus projetos de vida, tem-se experimentado políticas 
públicas de distribuição de bens sociais, que são estruturadas a partir da perspectiva 
das capacidades: algumas pessoas devem receber uma maior quantidade de 
recursos em razão de déficits de capacidade, resultantes de condições pessoais, 
familiares, climáticas, sociais e culturais. 

A perspectiva da capacidade tem influenciado as políticas de inclusão social. 
É significativo que a CEPAL – Comissão Econômica para a América Latina e 
Caribe – adote o parâmetro da capacidade na construção de estratégias adequadas 
à superação da desigualdade. Em documento por si elaborado, resultante do 
trigésimo quinto período de sessões, concluiu (CEPAL, 2014, p. 11) :

Trata-se de conjugar a sustentabilidade de médio e longo prazo de um 
desenvolvimento donâmico com o avanço sistemático a maiores níveis de igual-
dade. Tal igualdade não se entende exclusivamente como uma igualdade de meios, 
ou seja, como uma melhor distribuição de renda. Entede-se, também, como maior 
igualdade em capacidades, que ampliem as margens de atuação, no exercício da 
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cidadania, e em dignidade e reconhecimento recíproco dos atores. Reconhecer os 
sujeitos como iguais e interdependentes implica implementar políticas tanto para 
promover sua autonomia como para mitigar suas vulnerabilidades. Incorporar, 
do ponto de vista do gênero, etnia e meio ambiente, as contribuições realizadas 
implica, do mesmo modo, conceber políticas de igualdade na distribuição de 
atribuições (na família, no trabalho e na política), na relação entre gerações 
presentes e futuras e na visibilidade e afirmação de identidades coletivas.  

O enfoque nas diferenças de capacidade tem sido tratado como o eixo 
da questão da justiça: a distribuição dos bens sociais deve ser realizada em 
consideração às diferenças de aptidões para o exercício da liberdade, que resultam 
de diferentes fatores, desde genéticos até ambientais e culturais. Por esta linha de 
considerações, a política de cotas, que se adapta a diversos parâmetros, tais quais 
gênero, raça, orientação sexual e meio ambiente, ganha acolhida na pauta interna 
dos países e externa das organizações internacionais.

Não obstante, tomar a capacidade como o eixo central de justiça, conco-
mitante à proliferação da política de cotas, gera riscos consideráveis a uma 
sociedade democrática, assim considerada como a cooperação equitativa entre 
pessoas livres e iguais. De primeiro, porque a adoção da capacidade como 
parâmetro nodal de justiça flerta com o paternalismo. De segundo, porque a 
pluralidade de quotas reforça a estereotipação, o que esgarça a possibilidade de 
relacionamentos. De terceiro, porque tanto uma como a outra ameaçam o que há 
de elementar à pessoa: a sua imanência de ser interessado.  

4. rawls: por uma teoria de recursos

Em relação à primeira afirmação, no sentido de que a colocação da capacidade 
como elemento central de justiça abre as portas ao paternalismo, dá notícias 
Rawls: “co-ordinal utilitarism (and utilitarism generally) starts by regarding 
persons in terms of their capacities for satisfaction”. (1999a, p. 383).

Em momento anterior, já se tinha manifestado John Rawls (1999a, p. 370):

[...] in relying on primary goods, justice as fairness rejects the idea 
of comparing and maximizing satisfaction in questions of justice. 
Nor does is try to estimate the idea of comparing and maximizing 



224 volume 04

i encontro de internacionalização do conpedi

satisfaction in questions of justice. Nor does is try to estimate the 
extent to wich individuals succed in advancing their ends, or to 
evaluate the merits of these ends.

De fato, Rawls ao trabalhar os seus princípios de justiça não leva em 
consideração as diferentes capacidades, mas a justa oportunidade. Isto, porque 
trabalhar a justiça com enfoque central na capacidade implicaria a distribuição 
de bens sociais de forma a maximizar determinado ou determinados modelos de 
vida, o que se mostra incompatível com uma democracia.

Por este momento, é preciso relembrar que o conceito de democracia, 
como cooperação equitativa entre pessoas livres e iguais, implica, para Rawls, 
a impossibilidade de a estrutura social primária estar comprometida com 
concepções específicas do bem. Ou seja, o arranjo primário de distribuição dos 
bens sociais, sobre o qual se deve estruturar a política, a economia e o direito, não 
deve ser vinculado à dada concepção do bem (RAWLS, 1999b, p. 459). Ao invés, 
deve revelar-se apto de ser endorsado pelos cidadãos nas suas relações políticas 
com os demais. (RAWLS, 1999b, p. 459).

O pensador norte americano mostra-se especialmente sensível à constatação 
de que, na realidade da diversidade e incomensurabilidade própria de uma 
democracia, o acordo possível não seria sobre o modelo da vida boa, a orientar o 
Estado, as relações políticas, sociais e privadas. Antes, seria sobre a essência moral 
da pessoa no contexto de uma democracia: “shared highest-order preference” 
(RAWLS, 1999, P. 376). De maneira que a justiça deve, estruturalmente, ocupar-
se da distribuição dos bens primários não de forma a maximizar ou facilitar algum 
modelo de vida compreendido como bom e valoroso, mas com o propósito de 
construção das melhores condições sociais para que cada pessoa forme e vivencie 
a sua concepção do bem. (RAWLS, 1999a, p. 370). 

Daí porque o objetivo dos princípios de justiça, para Rawls, seria possibilitar 
condições equitativas para que cada qual se desenvolva na sua razoabilidade e 
racionalidade. Por consequência, ele não traz a capacidade como elemento central 
de justiça, posto que significaria o comprometimento basilar com o acidental. 
As questões de capacidade, relacionadas ao gênero, à orientação sexual, à raça, à 
cultura e ao meio ambiente, se pretendem temporárias e superáveis por políticas 
de inclusão social. Como contingentes, as questões de capacidade devem ser 
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compreendidas como um dos parâmetros importantes ao desenvolvimento da 
justa oportunidade; ela sim, o elemento estrutural da justiça social. 

5. a capacidade como elemento nodal da justiça

Ademais, tomar a capacidade como elemento nodal da justiça, não apenas 
significa o comprometimento estrutural com concepções específicas do bem, 
como tende a ameaçar a alteridade própria dos relacionamentos humanos.

Não se nega que o conceito de liberdade, como capacidade ou aptidão da 
pessoa para fazer o que quiser da vida, talvez seja o mais apto à realização da 
liberdade em toda sua potencialidade. Não obstante, tal conceito revela-se 
problemático quando se pensa na liberdade em interação com outros núcleos de 
liberdade, que mereçam igual consideração. De maneira que: não se vivenciando 
a liberdade de forma isolada, mas em interação com outros núcleos de liberdades, 
a capacidade mostra-se de difícil experimentação no contexto da realidade das 
interações humanas. 

 Isto, porque quando se fala em assegurar capacidade para realizar-se, em uma 
realidade de escassez de recursos, está-se a falar de políticas de distribuição de 
bens sociais cujo propósito elementar consiste na supressão de preferências, para 
que todos tenham asseguradas as aptidões de que precisem para vivenciar seus 
planos e projetos de vida. Ou seja, o desenvolvimento de políticas sociais sob o 
parâmetro da capacidade possui por consequência a interferência nos interesses, 
normas, regras e significados sociais que são função da liberdade das pessoas de 
terem preferências e criarem seus vínculos.

Aqui, importa ressaltar que é inerente à alteridade a construção de regras e 
significados que moldam as preferências, gostos e valores. A pessoa informa o 
ambiente, mas por ele é informada, formada e conformada (SUSTEIN, 1997, p. 
36). Referida situação responde pela normalidade dos relacionamentos, desde os 
mais íntimos até os de caráter público, que se sedimentam mediante a construção 
de normas, significados e preferências. Nesta linha de argumentação, revelam-se 
como inexequíveis políticas estatais que tenham por propósito anular ou suprimir 
as normas e significados construídos no âmbito das interações humanas, de forma 
que se assegure a todas as pessoas a capacidade para vivenciar o seu projeto de vida.
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As normas e significados, criados no âmbito das interações humanas, resultam 
da alteridade própria das preferências, ainda que influenciadas por fatores 
exógenos, como estratégias de marketing voluntariamente difundidas por agentes 
econômicos. As significações, regras e preferências respondem, mesmo, pela 
cultura, seja familiar, social, epistemológica ou mesmo política, que condiciona 
o homem. De forma que uma perspectiva de justiça que suprima as normas e 
significados está indo contra a heterogeneidade e alteridade inerente ao ser 
humano, mediante uma perspectiva específica e – por que não dizer – fictícia do 
bem relacionada à autonomia: a liberdade para agir sem influência das normas, 
regras e significações sociais.

A capacidade, desta forma, não pode ser compreendida como adversa a toda 
norma e significado social que criem ou resultem de preferências por determinado 
modelo de vida. Neste ponto, é preciso assimilar a afirmação de Rawls (1999b, 
p. 462) no sentido de que não se pode assegurar que todas as concepções do bem 
tenham igual sucesso. A justa oportunidade, de que fala Rawls no seu segundo 
princípio de justiça, não significa a homogeneização das características individuais 
e a eliminação das preferências pessoais e sociais, de maneira que todas as pessoas, 
independente das suas habilidades e deficiências, das suas características e 
condições sociais, tenham sucesso no realizar-se em seus projetos e interesses. Mas 
sim, assegurar um ambiente equitativo de oportunidades, para o qual questões 
pungentes de capacidade devem ser levadas em consideração.

Mais uma vez, percebe-se o risco de se insistir em uma abordagem de justiça 
sob o parâmetro da capacidade, no intuito de se assegurar a todas as pessoas a 
capacidade de realização em sua história de vida. As diferenças de capacidade 
– que se explicam tanto nas diferenças de talentos como na diversidade de 
preferências pessoais e sociais, que valorizam mais determinadas habilidades ou 
padrões estéticos do que outros –, caso central ao conceito de justiça, retira do 
homem a sua imanência de um ser auto-interessado.

5.1. a proliferação das cotas por diferentes parâme-
tros x interesses humanos

Para melhor esclarecer o há pouco afirmado, imagine-se a proliferação de 
cotas por diferentes parâmetros: gênero, raça, cultura, meio ambiente, orientação 
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sexual, estética corporal, deficiências, etc. Mas tal política pública, de proliferação 
de diferentes cotas, com o propósito de se assegurar uma verdadeira inserção 
social mediante a extirpação de sentimentos discriminatórios, que prejudicam 
a capacidade para desenvolver-se e realizar-se, termina por ameaçar o que o 
homem tem de mais próprio, conforme o considerado na cultura democrática da 
atualidade: o auto interesse.

O fato é que a cultura das democracias ocidentais da atualidade é fortemente 
influenciada pela psicanálise freudiana, que constrói um estilo afetivo de se 
relacionar consigo mesmo e com o outro pela história familiar e pelo cotidiano 
(ILLOUZ, 2001, p. 16-18). O homem passa a ser definido não por uma metafísica 
ou ideologia abstrata e hipotética, mas pelas suas identificações primárias, pela 
sua biografia familiar, pelos seus afetos cotidianos; por estes parâmetros, ele passa 
a construir, definir e reconhecer a si e aos demais. O estilo afetivo freudiano 
e psicanalítico foi fundamental pra resgatar as pessoas da histeria, resultado da 
repressão própria à era vitoriana: reconhecer-lhe os desejos recalcados como 
próprios, sem qualificativos de bons ou ruins. O normal, antes, passou a ser 
constituído por uma plêiade de patologias (ILLOUZ, 2001, p. 17), que não são 
pecado ou santidade, mas antes características inerentes à pessoa, que por ela têm 
de ser apropriadas, legitimadas e trabalhadas como “um projeto aberto para o eu, 
uma meta indefinida, mas poderosa para o sujeito”. (ILLOUZ, 2001, p. 17).

 Esse projeto de construção do eu centrado na biografia infantil e no cotidiano 
fez do narcisismo uma característica idiossincrática da personalidade nas 
democracias contemporâneas; mas isto, por outro lado, já significa que a pessoa se 
tem construído pela perspectiva da autenticidade em sua intimidade. A pessoa se 
tem legitimado às suas preferências e aos seus interesses; deles se tem apropriado 
como essenciais à realização na sua história de vida. 

Disto, é representativa a teoria de Dworkin, que reconhece em seu penúltimo 
livro, justice for hedgehogs, dois princípios morais, indispensáveis para que uma 
pessoa possa viver bem – o que, na concepção do autor, difere de ter uma 
boa vida: self-respect e authenticity. Por self-respect, entende Dworkin (2011, p. 
203): ‘each person must take his own life seriously: he must accept that it is a 
matter of importance that his life be a successufull performance rather than a 
wasted opportunity”. Já ao tratar da autenticidade, o pensador norte Americano 
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(DWORKIN, 2011, 204) assevera que “each person has a special, personal 
responsability for identifying what counts as succes in his own life; he has a 
personal responsability to create that life through a coherent narrative or style 
that he himself endorses”. Ou seja: a pessoa tem o dever moral de fazer da sua 
vida algo que lhe vala a pena, o que se faz mediante a construção de uma narrativa 
coerente ao que efetivamente valoriza.

Mas se Dworkin chegou à concisão dos dois princípios já ao final da sua 
vida, de há muito tempo a ideia da autenticidade e do auto espeito encontrava-
se presente nos seus escritos. Em um primeiro momento, a autenticidade e o 
auto respeito desafiaram-no à compatibilização da sua concepção da comunidade 
norte-americana como comunidade política de princípios com a individualidade 
própria ao homem:

[...] cada um de nós defende um ponto de vida pessoal, ambições e 
compromissos próprios que temos liberdade de perseguir, livre das 
reivindicações dos outros por igual atenção, interesse e recursos. 
Insistimos em uma esfera de soberania moral individual dentro da 
qual cada um pode preferir os interesses da família e dos amigos, 
dedicando-se a projetos egoístas, ainda que grandiosos. Qualquer 
concepção de justiça no comportamento pessoal, qualquer teoria 
sobre o modo como a pessoa justa se comporta com relação aos 
outros, limitará essa esfera de soberania pessoal, mas nenhuma 
concepção aceitável à maioria de nós será capaz de eliminá-la por 
inteiro. (DWORKIN, 1999, P. 211).

O comprometimento político com a integridade de princípios, cujo ponto de 
convergência consubstancia na igual atenção e consideração a todos (DWORKIN, 
1999, p. 257), não implica que cada qual deva amar a si, aos seus e aos seus 
projetos na mesma intensidade e de igual forma como ama o outro e seus projetos:

[...] a rendição total da personalidade e da autonomia ali explícita 
deixaria às pessoas muito pouco espaço para levarem suas vidas em 
vez de serem levadas com elas; destruiria as próprias emoções que 
celebra. Nossas vidas são ricas porque são complexas conforme 
os níveis e a natureza das comunidades em que vivemos. Se 
sentíssemos por amantes, amigos ou colegas nada além do mais 
intenso interesse que pudéssemos sentir por todos os nossos 
concidadãos, isso significaria a extinção, e não a universalidade do 
amor. (DWORKIN, 1999, p. 259).   
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O amor, que é inerente ao homem, que o anima às preferências, não pode ser 
abafado por uma idealização da igual oportunidade e capacidade. O homem é um 
ser interessado; ele reúne uma série de interesses, desejos e afetos que dão valor à 
sua vida e história. Retirar, por contrapartida, ao indivíduo a sua característica de 
ser interessado, mediante o processo de equalização das preferências e interesses 
de forma a se assegurar a capacidade, a toda pessoa, para realizar-se em seus 
projetos de vida, abriga o germe da desconstrução da liberdade humana no que 
ela resguarda de mais essencial na cultura democrática atual: a autenticidade, a se 
revelar em valores e interesses pessoais que tornam a vida da pessoa importante e 
valorosa para si.                 

6. estereótipos: desafio das democracias contempo-
râneas

Mas a capacidade, mediante o lançar mão de políticas em massa de cotas, 
sob o propósito de se assegurar a aptidão para que uma pessoa se realize em sua 
história de vida, revela-se incompatível com o estilo afetivo da autenticidade e 
individualidade sobre outro aspecto, para além do amor próprio ou narcisismo: a 
impossibilidade de se construir reais relacionamentos.

A questão é que as discriminações, até as inversas, carregam em si a 
potencialidade do processo de estereotipação que prejudica à ‘pessoa’ a qualidade 
de ‘pessoa’. Sobre estereótipos, muito se ocupou Hannah Arendt, que com 
seu gênio criativo levantou a hipótese de que o estereótipo judaico foi um dos 
facilitadores do nazismo.

Hannah Arendt (1989, p. 39-41), de primeiro, detém-se na caracterização 
do judeu como figura dos bastidores do Estado, o que se deveu às suas conexões 
financeiras que possibilitavam empréstimos aos cofres públicos, concomitante 
a ausência de uma real influência política. Aqui, já o primeiro estereótipo: o 
da eminência parda, que sempre junto aos meandros do poder se beneficia da 
máquina pública em detrimento da maioria da sociedade. Não é de se estranhar, 
por conseguinte, que na época em que se acentuavam as tensões entre Estado e 
sociedade, o estereótipo judaico tenha canalizado a raiva social, já que o judeu, 
sem aliar-se “a um governo”, e sim a “governos, à autoridade em si” (ARENDT, 
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1989, p. 45), era “o único grupo que parecia representar o Estado, identificando-
se com ele servilmente” (ARENDT, 1989, p. 45).

Este primeiro estereótipo, a de gafanhoto, que sem lealdade e sem 
pertencimento chega a uma plantação, alimenta-se e a exaure, para depois deixá-
la, espalhou-se por entre a sensibilidade do homem europeu do final do século 
XIX. O afastamento do judeu do cenário político tão somente fomenta esta 
caricatura, já que o seu alheamento lhe acresce o perfil alienígena. Mas quando os 
judeus perdem, inclusive, a sua função de financistas do governo, Hannah Arendt 
(1989, p. 107) ressalta a futilidade do seu novo papel de entreter a boa sociedade 
como espécime exótico:

Cada sociedade exige de seus membros uma certa dose de representação – a 
capacidade de apresentar, desempenhar, interpretar aquilo que se realmente é. 
Quando a sociedade se desintegra em grupos, essa exigência não se aplica mais 
aos homens como indivíduos, e sim como membros dos grupos. A conduta passa 
então a ser controlada por exigências silenciosas e não por capacidades individuais, 
exatamente do modo como o desempenho de um ator deve enquadrar-se no 
conjunto de todos os outros papéis da peça. Os salões de Faubourg Saint-Germain 
enquadravam-se nesse conjunto de grupos, cada qual exibindo um padrão externo 
de conduta. O papel dos anormais sexuais era exibir a sua anomalia, o dos judeus 
era representar a “magia negra”, o dos aristocratas era mostrar que não eram 
pessoas comuns, os burgueses [...] Os sinais de distinção só sendo determinados 
pelo conjunto de grupo, os judeus – ou homossexuais – sentiam-se privados da 
sua distinção numa sociedade de judeus ou de homossexuais, onde a condição de 
judeu ou de homossexual era a mais natural, mais desinteressante e mais banal 
do mundo. O mesmo, contudo, era também verdadeiro com relação áqueles que 
os acolhiam, e que necessitavam de um conjunto de elementos em contraponto, 
diante dos quais eles próprios pudessem ser diferentes, os não-aristocratas que 
admiravam os aristocratas, como estes admiravam os judeus ou os homossexuais. 

A estereotipação, para além da desintegração social em grupos e salões, ganha 
força com o culto da personalidade própria da era romântica; a personalidade 
substituiria o nascimento como forma de distinção (ARENDT, 1989, p. 199). 
Hannah Arendt desenha um contexto interessante, que permite pensar elementos 
que contribuem para o distanciamento, o estranhamento, a não aceitação e mesmo 
o ódio: a ‘interatividade’ humana mediante estereótipos, em ambiente social cuja 
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falta de intencionalidade favorece o desejo de distinção por estereótipos. Referidos 
elementos compõem uma dinâmica viciosa, na qual um alimenta e permite o outro. 

6.1. empatia: condição dos relacionamentos humanos             

Nesta altura, chega-se ao momento em que se pode trazer uma afirmação, 
sem que se provoquem estranhamentos: os estereótipos minam a possibilidade 
da empatia humana e, por consequência, de um real relacionamento. Quanto se 
enxerga uma pessoa por estereótipos, perde-se a possibilidade de olhá-la e vê-la 
como ela efetivamente o é. Com isto, se retira da pessoa a pessoalidade. De um 
ser autêntico, cuja autenticidade carrega, na cultura democrática contemporânea, 
a dignidade própria do ‘ser pessoa’, o ‘outro’ passa a ser visto como uma imagem 
pré-definida e caricatural. A consequência é que se perde a aptidão para colocar-
se no lugar do outro; antes, o esforço direciona-se para encaixá-lo em um molde, 
sem sensibilidade à autenticidade que o define como pessoa (COSTA, 2010, 
p. 58). Neste contexto, um efetivo e real relacionamento entre pessoas torna-se 
fadado a não realização.

A carência de relacionamentos, por outro lado, adquire dimensões não apenas 
individuais e existenciais, como culturais, sociais e políticas. A estereotipação 
esgaça a empatia e a pessoalidade, que são elementos fundamentais a um real 
relacionamento. E por esta linha de considerações, chega-se ao paradoxo das 
discriminações às avessas: o principal propósito destas políticas é a extinção da 
estereotipação para dar lugar à pessoalidade, de forma que se possibilite a cada 
pessoa justa oportunidade de ser pessoa. O desestereotipar para pessoalizar permite 
relacionamentos reais, seja na esfera da intimidade ou no local do trabalho, seja 
nas relações sociais ou políticas, ao assegurar a pessoa ser a si nos relacionamentos 
com os outros e não uma caricatura. Mas aí vem o grande desafio das cotas: 
ela reforça de imediato o estereotipação, na aposta de que a inserção social 
possibilitará, a médio e longo prazo, a desesteriotipação. 

Ademais, o estereotipado aparece nas relações sociais sob o estigma da ameaça, 
ao ser acompanhado de políticas que reservam cargos e funções sociais a si. Tal 
fato se revela ainda mais grave, em razão de que a sociedade, como bem considera 
Arendt, se apresenta como cenário de convenções, no qual a ação é substituída 
por representações, que se mostram débeis na superação de estereótipos. De 
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maneira que a falta de intencionalidade nas relações sociais, ao permitir a repeti- 
ção irrefletida de padrões, incrementa o risco de que a reação imediata à estereo-
tipação pelas cotas seja a do reforço perverso da coisificação pelo estereótipo, uma 
vez que agora vivenciado pela ameaça em ambiente extremamente competitivo.

Por outro lado, a (in)eficácia da proliferação de políticas de cotas como 
instrumento de superação de sentimentos discriminatórios e de realização da 
capacidade, também deve ser analisada pelo déficit político de representatividade 
no Brasil. Também aqui, é interessante a observação de Arendt (2004, p. 
272), ao tratar do problema de segregação racial nos EUA, de que o desafio 
da dessegregação seria eminente político, pois importaria a supressão de leis de 
caráter segregacionista. A responsabilidade pela dessegregação seria de adultos, a 
ser exercida na ação política de reconhecimento da igualdade política. 

Não se olvida, é bem verdade, que no Brasil, a igualdade é reconhecida pela 
Constituição, de forma que não se vivencia o problema de leis de teor de segre-
gação ou discriminação. Mas a forma como se tem vivenciado a Constituição e as 
leis, como realidades essencialmente jurídicas, tem escamoteado a importância do 
reconhecimento político da igualdade: o jurídico não seria suficiente à igualdade.

A igualdade, antes, demanda esforço público consciente e deliberado, que 
apresenta a força ativa para superar sentimentos discriminatórios; esta seria a cena 
política tão enfraquecida na realidade brasileira, cuja fragmentação social tem 
sido estimulada pela violência, que sequer permite a vivência social em espaços 
públicos com referenciais de identidade ao local, à região ou à nação. Os vínculos de 
pertencimento ao local e a uma comunidade política não se apresenta na densidade 
o suficiente para criar uma comunidade caracterizada pela intencionalidade na 
construção de uma efetiva igualdade. Tal característica, que gera grave injustiça 
na vivência de uma real democracia, se demanda esforço estatal para superá-la, 
também leva ao questionamento de se tal esforço deve direcionar-se à instituição de 
diferentes cotas, por diferentes parâmetros, a fragmentar ainda mais o espaço social.

7. conclusões

Na perspectiva atual, a liberdade não mais é compreendida como abstenção do 
Estado. Antes, passa a ser construída no esforço de se assegurar valor à liberdade, 
de maneira que a pessoa por ser a si mesma.
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Ocorre que referida perspectiva da liberdade, no desafio de várias democracias 
ocidentais de superação das desigualdades, da exclusão e da miséria, tem se 
qualificado pela capacidade. A capacidade de a pessoa realizar-se seria o parâmetro 
nodal da justiça social. Por outro lado, a consequência da adoção da capacidade 
como referencial primeiro para se construir estratégias de justiça social apresenta 
por consequência relevante a acolhida da política de cotas, por diferentes 
parâmetros, tal qual o gênero, a raça, a orientação sexual e as deficiências.

A capacidade e as cotas ganham espaço nos discursos políticos, nas intenções 
de organismos internacionais e na fala acadêmica como referencial último de 
justiça: nada mais justo do que se permitir à pessoa realizar-se a si mesma na sua 
história de vida. Referido conceito de liberdade, é bem verdade, talvez seja o mais 
apto à respectiva realização em toda potencialidade. Não obstante, tal conceito 
revela-se problemático quando se pensa na liberdade em interação com outros 
núcleos de liberdade, que mereçam igual consideração.

Ainda nesta linha de raciocínio, importa considerar que a liberdade não é 
uma experiência isolada, mas que se dá em interação com outras liberdades, de 
forma que a capacidade mostra-se de difícil vivência no contexto da realidade 
das interações humanas. De primeiro, porque a compreensão da capacidade 
como elemento central da justiça impõe um comprometimento basilar das 
instituições sociais com concepções específicas do bem, que nada mais são do 
que contingenciais à realização da justa oportunidade. A capacidade transforma o 
acidental em estrutural. Por consequência, uma sociedade que era para se construir 
mediante a igual liberdade, passa a se conformar sobre modelos específicos de 
vida que se indispõe à igual consideração às várias concepções do bem.

   De segundo, porque a perspectiva da capacidade como principal 
objetivo de justiça prejudica a alteridade inerente às preferências humanas. Os 
relacionamentos são construídos sobre normas e significações, que não somente 
são funções das preferências humanas, como condicionam o homem na cultura 
dos mais diferentes ambientes a qual pertença, seja familiar, social e político. 
Situar, desta feita, a capacidade como elemento nevrálgico da justiça, mediante 
o desafio de se proporcionar, a todos, independente de suas características, 
talentos e deficiências, capacidade para se realizar nos seus desejos e aspirações, 
implica um conceito ficcional de autonomia: a possibilidade de auto realização 
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independente das normas e significações sociais ou a equalização das preferências 
pessoais e sociais de maneira que todos tenham capacidade para se realizarem em 
sua história de vida.   

De terceiro, porque ainda que se mantenha por perspectiva a capacidade, ela 
prejudica o amor próprio inerente à cultura afetiva das sociedades democráticas 
contemporâneas. Ou seja, a perspectiva existencial que hoje se vivencia anima-se 
para construção de uma identidade pessoal a partir da biografia familiar e dos 
afetos cotidianos, mediante um processo cujo principal objetivo é o de legitimar 
a pessoa a ser a si mesma. Neste processo, os desejos e interesses pessoais ganham 
especial relevância, moldando a pessoa na sua autenticidade e plenitude. Ocorre 
que a justiça como capacidade se indispõe aos interesses e preferências pessoais 
que tornam ao homem a vida valorosa para si, seja ao trabalhar um conceito de 
autonomia como indiferença às normas e regras sociais, seja ao compreender que 
as preferências e interesses pessoais e sociais devam ser equalizados, de forma que 
todos tenham capacidade para realizar-se nos seus desejos e gostos.  

Mas a capacidade e as cotas não apenas devem ser analisadas pelo parâmetro 
da justiça. Também se deve analisa-las pelo enfoque da eficiência, ocasião na qual 
se revela pertinente a seguinte observação: a capacidade a qualificar a justiça, em 
especial quando se proponha a realizá-la mediante a adoção de várias políticas 
de cotas, sobre diferentes critérios, insiste na estereotipação imediata, na aposta 
de que a inserção social, a longo e médio prazo, terminará por superá-la. Não 
obstante, a aposta imediata na estereotipação esgarça ainda mais a possibilidade 
de efetivos relacionamentos, para o quê se faz essencial o ‘ver’ no outro uma 
pessoa e não uma caricatura. 

O esgarçamento de efetivos relacionamentos torna-se ainda mais problemático 
em razão do cenário brasileiro, no qual o déficit de legitimidade política leva as 
cotas a serem vivenciadas no âmbito eminentemente social, refratário ao refletir e à 
intencionalidade. Neste contexto, a política de cotas se enreda por um ciclo vicioso: 
a tentativa de superação de sentimentos discriminatórios pela estereotipação 
fragiliza os relacionamentos, o quê alimenta ainda mais a estereotipação. 

Não que o conceito de capacidade ou a política de cotas sejam desimpor-
tantes; tanto a capacidade é relevante à justa oportunidade na realização da justiça, 
como as cotas podem se revelar políticas eficientes na superação de sentimentos 



i encontro de internacionalização do conpedi

volume 04  235

discriminatórios que impossibilitem o status da pessoa como, efetivamente, livre e 
igual. Antes, a pretensão do presente trabalho se limita a arguir que a capacidade, 
mesmo que relevante à justiça, não deve ser considerada como o parâmetro 
elementar de justiça social, nem as cotas devem ser tomadas como instrumento 
comum à realização da capacidade, sob pena de que tanto uma como a outra 
terminem por prejudicar o que elas, efetivamente, pretendem resguardar: o ser 
pessoa, cuja dignidade se reconhece na autenticidade. 

8. referências

ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Tradução Roberto Raposo. São 
Paulo: Companhia das letras, 1989.

_______. Responsabilidade e julgamento. Tradução Rosaura Einchenberg. São 
Paulo: Companhia das letras, 2004

COSTA, Jurandir Freire. O ponto de vista do outro; figuras da ética na ficção de 
Graham Greene e Phillip K. Dick. Rio de Janeiro: Garamond, 2010.

DWORKIN, Ronald. Justice for Hedgehogs. Cambridge; Havard University Press, 
2011.

ILLOUZ, Eva. O amor nos tempos do capitalismo. Tradução vera Ribeiro. Rio de 
janeiro: Zahar, 2011. 

ONU. Pactos para a igualdade; rumo a um futuro sustentável. Santiago: Nações 
Unidas, 2014. Disponível em: http://periododesesiones.cepal.org/pt-br/
publicacion/pactos-para-igualdade-sintese

RAWLS, John. Social unity and primary goods. In: FREEMAN, Samuel (Org.). 
John Rawls: collect papers. Cambridge: Havard University press, 1999a, p. 
359-387.

_______. The priority of right and ideas of the good. In: FREEMAM, Samuel 
(Org.). John Rawls: collect papers. Cambridge: Havard University Press, 
1999b, p. 449-472.

SEN, Amarthya.  The idea of justice. Massachusetts: Haverd Univerty Press, 2009.

SUNSTEIN, Cass R. Free Markets and social justice. NY: Oxford University Press, 
2009.





i encontro de internacionalização do conpedi

volume 04  237

mandado de injunção e garantismo 
constitucional: uma junção possível
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Resumo

A teoria do garantismo constitucional de Luigi Ferrajoli é apresentada neste 
texto a partir do modelo garantista (MG). A percepção de que neste modelo as 
lacunas e as antinomias são marcadas a partir da Constituição e do desnível entre 
esta e as normas infraconstitucionais faz necessária a teorização da intervenção do 
Poder Judiciário como um intervenção para colmatar as chamadas lacunas fracas-
fortes, categoria típica do direito brasileiro e que explica a função constitucional 
do mandado de injunção, preservando, assim, tanto o papel da interpretação 
jurídica para colmatar as lacunas fracas e como o papel da política para colmatar 
as lacunas estruturais.

Palavras-chave

Modelo Garantista (MG); Mandado de injunção; Cabimento; Lacunas fracas-
fortes; Processo constitucional.

Astratto

La teoria del garantismo costituzionale di Luigi Ferrajoli è introdotta in 
questo saggio a partire del modello garantista (MG. La comprensione delle 
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lacune in questo modello e delle antinomie soltanto si capisce davanti la norma 
costituzionale e del dislivello tra questa e le norme infracostituzionali. Così, la 
intervenzione del potere giudiziario deve essere permessa soltanto per colmare 
le c.d. lacune deboli-forti, categoria tipica del diritto brasiliano e che spiega la 
funzione costituzionale del nostro “mandado de injunção”, rispettando, tanto il 
ruolo delle della interpretazione giuridica per colmare le lacune deboli così come 
il ruolo della politica di colmare le lacune strutturale.

Parole chiave

Modello garantista (MG); Mandado de injunção; Ammissibilità; Lacune 
deboli-forti; Processo costituzionale.

1. introdução

O mandado de injunção é uma figura jurídica invulgar, que surge no sistema 
brasileiro por ocasião da promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88). 
O legislador constitucional fez inserir o instituto no coração pulsante do artigo 
5º (um dos dispositivos mais relevantes da Carta Magna), consoante pode se 
perceber da leitura do seu inciso LXXI, que dispõe no sentido de que “conceder-
se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne 
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas 
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.”. Nada obstante os seus 
traços muito peculiares, na doutrina há autores que buscam as influências do 
direito estrangeiro, em especial do inglês, do norte-americano e do luso.

O mandado de injunção tem uma função importante diante da necessidade 
de efetivação dos direitos fundamentais garantidos pelos Estados de Direito 
em sentido forte, ou seja, os Estados Democráticos Constitucionais nos quais 
os direitos fundamentais assumem a centralidade. Todos os poderes, públicos e 
privados, Legislativo, Executivo e Judiciário, grandes empresas multinacionais 
e proprietários de latifúndios são limitados e vinculados, em uma palavra, 
submetidos, aos conteúdos previstos no texto constitucional.

A passagem do paleojuspositivismo, caracterizada pela nomodimâmica, ou seja, 
pela potencialidade de produzir regras novas a partir das normas formais, para o 
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jusconstitucionalismo contemporâneo, marcado pela nomo-estática decorrente dos 
imperativos da racionalidade substancial como limites e vínculos de conteúdo 
previstos nas constituições contemporâneas, combina a racionalidade formal 
e substancial. É, contudo, a dimensão substancial que irá determinar “o que” 
deve ser decidido.  Justamente neste ponto reside a conexão entre o garantismo 
constitucional e o mandado de injunção (FERRAJOLI, 2007, p. 571/572). 

A norma constitucional do art. 5º, LXXI, da CF/88, foi pensada para garantir 
que os desenhos jurídicos de lavra do constituinte não ficassem apenas como 
‘normas de papel, mas fossem atuados na prática’, mesmo quando pendente 
de norma regulamentadora por restar inerte o Poder competente. Em suma, o 
mando de injunção se justifica pela necessidade de introdução, no ordenamento 
jurídico, de normas de atuação dos direitos subjetivos que embora previstos não 
podem ser aplicados de imediato, gerando como resultado garantias débeis/fracas 
que correspondem a direitos débeis/fracos, por falta de regulamentação. “Possiamo 
chiamare quest’obbligo [de introduzir a legislação de atuação] garanzia debole 
in opposizione alle garanzie forti che esso impone di introdurre” e chamar, ao 
mesmo tempo, “diritti deboli i diritti corrispondenti, in opposizione ai diritti forti 
accompagnati dalle relative garanzie primarie e secondarie” (FERRAJOLI, 2007, 
p. 695). O mandado de injunção é uma garantia secundária para, quando for 
admissível, tornar fortes estas garantias até que o legislador legisle.

2. conexão do tema com as lições de luigi ferrajoli

O tema posto foi explorado por Luigi Ferrajoli que identificou como principia 
iuris tantum o dever de uma legislação coerente (sem antinomias) e completa (sem 
lacunas). 

[…] principia iuris tantum, il dovere di una legislazione di attuazione 
che le norme delle costituzioni impongono al legislatore ordinario e 
che altro non è che la loro stessa normatività: un dovere, aggiungo, 
la cui esistenza vale a suffragare – sul piano empirico-descrittivo 
e non semplicemente sul piano normativo – l’implicazione tra 
diritti e garanzie […] (FERRAJOLI, 2007, p. 695). 

Nesse sentido, a doutrina garantista revelou que, para além das tradicionais 
lacunas e antinomias da teoria geral do direito pensadas para ordenamentos 
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nomodinâmicos, nos quais não há hierarquia entre as normas, chamadas lacunas 
ou antinomias débeis ou fracas3, existem casos em que a divergência entre o 
“dever ser” constitucional e o “ser” infraconstitucional gera lacunas e antinomias 
fortes ou estruturais, justamente pela presença de normas supraordenadas, como 
a constituição, de caráter rígido, com vinculação substancial das normas de 
produção, nomo-estáticas do ponto de vista do conteúdo. Estas lacunas fortes ou 
estruturais não podem ser adequadamente resolvidas pelos critérios tradicionais, e 
são muito mais interessantes do ponto de vista teórico do que as primeiras. 

A categoria das lacunas e antinomias fortes ou estruturais visa a identificar os 
problemas de aplicação “não solucionáveis sem uma mudança do ordenamento”, 
ou seja, identificar direito ilegítimo por ação ou omissão. Neste sentido é que 
Luigi Ferrajoli distingue estas espécies de antinomias e lacunas como antinomias 
e lacunas em sentido forte ou estrutural das conhecidas antinomias e lacunas em 
sentido fraco ou débil. 

Nas antinomias e lacunas ferrajolianas, os critérios tradicionais de interpretação 
não são suficientes, não sendo possível solucionar a questão das antinomias a 
partir dos critérios cronológico (lex posterior derrogat priori) e da especialidade 
(lex especialis derogat generali), muito menos, o problema das lacunas, a partir da 
analogia ou da aplicação dos princípios gerais do direito. Perceba-se que Ferrajoli 
atribui maneiras distintas de solução para as antinomias e para as lacunas, 
conforme sua elaborada teoria das funções de governo e de garantia. 

No caso das antinomias, sua remoção somente pode ser atribuída ao órgão 
judicial com atribuições de controle de constitucionalidade concentrado, ou 
seja, tribunal constitucional, que deverá retirar do ordenamento jurídico o 
direito ilegítimo porque em contraste com a constituição. Já no caso das lacunas 
estruturais, caberá somente ao legislador esta função. Como afirmou Ferrajoli, 
“La loro rimozione, inoltre, può avvenire solo attraverso un’apposita decisione [...] 
rimessa a uno specifico organo giurisdizionale nel caso delle antinomie e al legislatore 
nel caso delle lacune” (FERRAJOLI, 2007, p. 688/689).

3 Tradicionalmente solucionadas pela aplicação dos critérios hierárquico, cronológico e da 
especialidade, para as antinomias; e pelos recursos à analogia e aos princípios gerais do direito, 
para as lacunas.
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O referido autor, preocupado com a identificação de situações diferenciadas  
pela existência de ordenamentos, ao mesmo tempo, nomo-estáticos e 
nomodinâmicos como os contemporâneos Estados Constitucionais, em que 
pode não haver a aplicação de uma norma sem retirá-la do sistema, introduz 
ainda um tertium genus, que chama de antinomias fracas-fortes, antinomias estas 
caracterizadas, justamente, pelos ordenamentos em que é possível desaplicar 
a norma jurídica sem retirá-la do ordenamento jurídico. Nestes casos, seria a 
força persuasiva (autorevolezza) dos precedentes judiciais que resolveria a questão 
do ponto de vista mais amplo, restando à norma desaplicada apenas nos casos 
concretos. Com tal linha, refere Ferrajoli que:

Certamente possiamo anche avere antinomie – di tipo, per 
così dire, deboli-forte – solubili dall’interprete, ma tra norme di 
livello diverso: un tertium genus, intermedio rispetto a quelli delle 
antinomie in senso forte e delle antinomie in senso debole perché 
in esse, come nelle prime, ricorre un vizio che tuttavia, come nelle 
seconde, è direttamente superabile tramite l’applicazione della 
norma superiore e la disapplicazione della norma inferiore, lasciata 
in vigore pur se riconosciuta invalida (FERRAJOLI, 2007, p. 690). 

Assim, o controle de constitucionalidade difuso brasileiro seria uma espécie 
de antinomia fraca/forte, pois o juiz desaplica a norma jurídica sem retirá-la do 
ordenamento jurídico. 

Pois bem, a mesma argumentação, analogicamente, pode ser utilizada para 
as lacunas solúveis por mandado de injunção no Brasil. Nestes casos, o Tribunal 
completa o ordenamento no caso concreto, pois se tratam de lacunas fracas-
fortes4, uma vez que a obrigação de legislar para regulamentar a matéria está 

4 Ferrajoli distingue, ainda, entre dois pares conceituais, as lacunas formais e substanciais, 
por um lado, e as lacunas primárias e secundárias por outro. Lacunas formais e lacunas 
substanciais na teoria de Ferrajoli dizem respeito a indevida lacuna de normas formais ou 
de normas substanciais sobre a produção de normas. Lacunas primárias e secundárias tem 
relação à ausência de produção de normas quanto às garantias primárias e secundárias, 
respectivamente. Na sua conceituação: “D10.45 ‘Lacune formale’ è la lacuna prodotta dalla 
mancata produzione di una norma richiesta da una norma formale sulla produzione […] D10.46 
‘Lacuna sostanziale’ è la lacuna prodotta dalla mancata produzione di una norma richiesta da 
una norma sostanziale sulla produzione […] D10.47 ‘Lacuna primaria’ è la lacuna consistente 
nella mancanza, in violazione di una norma tetica sostanziale, della correlativa norma primaria 
[…] D10.48 ‘Lacuna secondaria’ è una lacuna consistente nella mancanza, in violazione di una 
norma tetica sostanziale, della correlativa norma secondaria.” FERRAJOLI, 2007, p. 892. 
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prevista expressamente na constituição. As lacunas fracas/fortes são, portanto, um 
tertium genus característico do nosso ordenamento e não previsto, originalmente, 
na teoria garantista. Como veremos, o mandado de injunção será cabível sempre 
que a falta de regulamentação estiver ligada ao dever de regulamentar e à mora 
legislativa, nos limites do caso concreto e com natureza rebus sic stantibus, pois 
sua decisão (positiva) perderá espaço tão logo regulamentada a norma pelo Poder 
(Legislativo) competente.

3. indagações fundamentais sobre o mandado de 
injunção e sua utilidade5

Como anunciado de forma célere na introdução do presente ensaio, o writ em 
questão - assim como a grande maioria das garantias secundárias inovadoras na 
Constituição Federal brasileira de 1988 - está incluído no art. 5º, o qual tutela os 
direitos e garantias fundamentais, tendo seu local específico no inciso LXXI. Nada 
obstante a clareza do texto constitucional quanto ao direito à regulamentação e a 
possibilidade franqueada pelo mesmo para a integração do ordenamento jurídico, 
devemos nos perguntar, como indaga a doutrina (STRENGER, 1988, p. 5), em 
que casos é possível reconhecer a prévia necessidade de regulamentação? Em que 
medida, para muitos casos, a norma é aplicável sem lei regulamentadora (eficácia 
imediata e autoaplicabilidade), sendo, portanto, desnecessário o mandado 
de injunção? Há um caminho intermediário entre a necessidade de prévia 
regulamentação (interpositio legislatoris) e a eficácia imediata e autoaplicabilidade 
da constituição que permita a atuação do Poder Judiciário para sanar a omissão 
sem infringir os princípios da legalidade e da separação de poderes?

Na busca de resposta com alguma segurança, tentaremos desvendar 
a natureza do mandado de injunção a partir de três teses doutrinárias e 
jurisprudenciais, bem como, posteriormente, analisaremos a aplicação da 

5 As principais indagações que colocaremos adiante (ao longo da exposição) estão fixadas nas 
seguintes questões: (a) lacunas estruturais (impossibilidade do mandado de injunção com 
eficácia constitutiva ou mandamental), (b) eficácia imediata e autoaplicabilidade da norma 
(desnecessidade do mandado de injunção e inexistência de interesse de agir) e (c) resolutividade 
(possibilidade de regulamentação do caso concreto no mandado de injunção pelos recursos 
interpretativos à analogia e unidade da constituição).
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teoria das lacunas e das antinomias fortes no garantismo constitucional de 
Luigi Ferrajoli, o que nos permitirá responder a estas três indagações de forma 
completa e compreender qual a adequada dimensão do mandado de injunção 
para o modelo garantista.

4. as teses sobre a natureza do mandado de injunção 
e a opção mista do supremo tribunal federal: (a) 
subsidiariedade, (b) independência judicial, (c) re-
solutividade 

O conceito estabelecido pela norma constitucional é muito abrangente e 
geral, não permitindo solucionar as questões referidas no item anterior apenas 
a partir de sua leitura. O desenvolvimento do mandado de injunção deu-se na 
doutrina e na jurisprudência, sendo variadas as teses defendidas desde 1988, 
ligadas, especialmente, as seguintes correntes:

(A) Subsidiariedade, ou seja o Poder Judiciário poderia apenas advertir a 
mora ao órgão competente, sem decidir ou aplicar a norma ao caso concreto, 
preservando-se a harmonia e a separação de poderes - tese predominante na 
primeira fase da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal6; 

(B) Independência jurisdicional, pela qual o Poder Judiciário poderia criar a 
norma com efeitos erga omnes, independentemente da atuação legislativa, pois 

6 O “mandado de injunção nem autoriza o Judiciário a suprir a omissão legislativa ou regulamentar, 
editando o ato normativo omitido, nem, menos ainda, lhe permite ordenar, de imediato, 
ato concreto de satisfação do direito reclamado [...] declaração de inconstitucionalidade da 
omissão normativa, com ciência ao órgão competente para que a supra”. MI 168, Pleno, 
rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 20.04.1990. E ainda, em outro precedente: “[...] ação 
que visa a obter do Poder Judiciário a declaração de inconstitucionalidade dessa omissão 
se estiver caracterizada a mora em regulamentar por parte do Poder, órgão, entidade ou 
autoridade de que ela dependa, com a finalidade de que se lhe de ciência dessa declaração, 
para que adote as providências necessárias, a semelhança do que ocorre com a ação direta 
de inconstitucionalidade por omissão [...] Assim, fixada a natureza desse mandado, é ele, no 
âmbito da competência desta Corte [...] autoexecutável, uma vez que, para ser utilizado, não 
depende de norma jurídica que o regulamente, inclusive quanto ao procedimento, aplicável 
que lhe é analogicamente o procedimento do mandado de segurança, no que couber” MI 
107, Pleno, rel. Min. Moreira Alves, DJ 21.09.1990. Perceba-se, neste último, a confirmação 
da autoaplicabilidade da norma e a afirmação da aplicação analógica do procedimento do 
mandado de segurança para o mandado de injunção.
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esta atividade seria decorrência direta da norma constitucional que determina 
a regulamentação do direito na ausência de atuação do Poder ou órgão compe-
tente7; 

(C) Resolutividade, ou seja, a atividade judicial é diversa da atividade legisla-
tiva, razão pela qual o mandado de injunção existe como garantia de segundo 
grau para o cidadão. Assim, descumprido o dever de regulamentar, é possível 
aplicar, de imediato, a norma pendente de regulamentação, resolvendo o caso 
concreto, quando for possível extrair o sentido da norma do texto constitucional, 
por analogia, ou por outra forma de interpretação racional do direito.

Sem prejuízo dos três entendimentos acima postos, há ainda uma posição 
mista, sendo esta a tendência atual do Supremo Tribunal Federal, a qual adota 
conjuntamente as teorias da resolutividade e da subsidiariedade8. Pode-se dizer, 
contudo, que a matéria adquiriu nos últimos anos, pela jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, alguma estabilidade que nos permite indicar que o 
sentido predominante da aplicação do novo instituto no Brasil é a posição mista.

A teoria desenvolvida pelo garantismo constitucional é plenamente aplicável  
à posição mista. Isso porque este permite a compreensão dos casos em que é possível 
ou não o cabimento do mandado de injunção, segundo o critério de função de 
garantia atribuída ao Poder Judiciário. Há três hipóteses em que o mandado de 
injunção é auxiliado pela teoria das lacunas desenvolvida pelo garantismo. 

Na primeira hipótese, deve ser analisado pelo julgador se se trata de uma 
lacuna estrutural (impossível de complementação imediata e aplicação por 
interpretação, pois dependente da atividade legislativa). Neste caso, o pedido 
contido no mandado de injunção deve ser julgado improcedente, porque não 
houve disfunção política à função de governo de legislar, que ainda se encontra 
dentro do prazo ou dentro da margem de liberdade de conformação do legislador, 
razão pela qual não está o Judiciário autorizado a intervir. 

Na segunda hipótese, caso se trate de uma lacuna fraca e que, portanto, pode 
ser solucionada mediante interpretação, não será cabível o mandado de injunção, 

7 Desde logo é preciso salientar que esta tese não teve acolhida na grande maioria da doutrina 
brasileira, jamais sendo adotada pelo Supremo Tribunal Federal. 

8 Em um primeiro momento foram várias as teses propostas pela doutrina, em um breve elenco: 
Para uma resenha destas teses vale conferir o artigo de MAZZEI, 2012. 
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bastando a eficácia imediata e autoaplicabilidade da constituição, que poderá ser 
garantida pelas vias ordinárias ou comuns da jurisdição. 

Por fim, na terceira hipótese, mais relevante para explicar a novidade do 
instituto, identificando-se, no caso em concreto, a existência de lacuna fraca/forte, 
ou seja, o dever de regulamentação expresso na constituição não atendido por 
omissão legislativa, o mandado de injunção será cabível para regular, de forma 
temporária, a situação subjetiva até o advento da lei regulamentadora.

5. pressupostos do cabimento do mandado de in-
junção: a) dever de legislar; b) mora do legislador; 
c) insuficiência ou omissão parcial da norma

A doutrina, a partir da análise atenta dos precedentes do Supremo Tribunal 
Federal, considera pressupostos para a concessão do mandado de injunção:

(A) Dever de legislar, que só ocorre quando a norma constitucional exigir 
regulamentação. Conforme se extraí de voz doutrinária:

O STF entende que o dever de legislar é a posição que responde 
ao direito à emanação da lei imprescindível à regulamentação 
da norma constitucional, mas adverte que, para o aparecimento 
destas posições jurídicas, o próprio texto constitucional deve exigir 
a tomada de providências legislativas, apenas aí surgindo o dever 
de o legislador atuar. Melhor explicando: só há dever de legislar, 
nesta dimensão, quando a própria norma constitucional carente 
de regulamentação prevê a atuação do legislador (MARINONI; 
SARLET; MITIDIERO, 2012, p. 1.081, sem grifos no original)9. 

9 Cf. STF, MI 542, rel. Min. Celso de Mello, j. 29.08.2001. Extrai-se da ementa do acórdão: 
“O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - 
simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal 
de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do 
Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função 
de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação 
jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao 
instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação 
entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento 
do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação 
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(B) Mora do legislador, que pode ser decorrente de desobediência do prazo 
estipulado na própria Constituição, como no caso dos julgamentos MI 283 e 
284 (art. 8º, § 3º, do ADCT10, que expressamente estabelece “a entrar em vigor 
no prazo de doze meses a contar da promulgação da Constituição” e MI 232 
(art. 59 do ADCT, que na sua redação determina “Os projetos de lei relativos 
à organização da seguridade social e aos planos de custeio e de benefício serão 
apresentados no prazo máximo de seis meses da promulgação da Constituição ao 
Congresso Nacional, que terá seis meses para apreciá-los”. Como se viu no item 
a, nos precedentes referidos acima, a CF/88 previu expressamente o dever de 
legislar, e fez mais, determinou, nos dispositivos, o prazo para regulamentar o 
direito nela previsto. A mora do legislador pode também decorrer de “superação 
de prazo razoável”. Neste caso, demonstrada a superação de prazo razoável pelo 
tempo transcorrido desde a edição da Constituição e pela relevância da matéria, 
a Corte afirma “vencido o tempo razoável” de forma que “nem a inexistência de 
prazo constitucional para o adimplemento do dever de legislar, nem a pendência 
de projetos de lei tendentes a cumpri-lo podem descaracterizar a evidência da 
inconstitucionalidade da persistente omissão de legislar” (MI 361, Pleno, 
Relator para o acórdão Ministro Sepúlveda Pertence), entendendo preenchido o 
pressuposto para a procedência do mandado de injunção11;

jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar 
comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional.” Em 
outro precedente, o MI 642, rel. Min. Celso de Mello, DJ 14.08.2001, tratando de matéria 
atinente ao art. 132 do CPC, que trata da suspeição por motivos de foro íntimo, o impetrante 
exigia que fosse regulamentado o instituto com base no princípio constitucional da motivação, 
o STF reafirmou que o requerente não demonstrou a “existência, no texto constitucional, de 
regra, que, ao prever a edição de norma regulamentadora, instituísse, desde logo, em favor do 
particular, o direito deste a ver revelados, por Juiz que se declare suspeito, por razões de foro 
íntimo, os motivos que fundamentaram a decisão”. Por fim, para reforçar este entendimento, 
em decisão monocrática foi negado seguimento à mandado de injunção pois o impetrante não 
demonstrou “a existência, no texto constitucional, de regra, que, ao prever a edição de norma 
regulamentadora, instituísse, desde logo, em favor do particular, o direito deste à legislação 
estatal concernente ao benefício legal da dispensa de recolhimento, para efeitos recursais 
administrativos, do depósito prévio de 30% do valor apurado pela fiscalização”, MI 633, 
rel. Min. Celso de Mello, DJ 14.08.2001. Precedentes citados também por MARINONI; 
SARLET; MITIDIERO, p. 1.081/1.083.

10 Sigla para o “Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”, que acompanha o texto 
constitucional de 1988.

11 No sentido negativo, não conhecendo da ação, apontando que não havia decurso de prazo 
razoável e que já haviam sido tomadas medidas legislativas pelo Poder Executivo e Poder 
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(C) Insuficiência ou omissão parcial da norma, limitado aos casos em que a nor-
ma regulamentadora impedir o exercício do direito em razão de sua insuficiência, 
quer seja esta vertical (não garanta o direito em sua profundidade), quer seja esta 
horizontal (não garanta o direito para todas as pessoas na mesma situação), como 
exemplarmente mencionado na ADI 1442, Pleno, rel. Min. Celso de Mello, DJ 
29.04.2005, que tratou do direito constitucional ao salário mínimo (art. 7º, IV 
da CF/88); 

Sem prejuízo do que aqui foi dito, existe ainda um pressuposto negativo 
consistente na norma não ser autoaplicável. Neste caso, sendo autoaplicável a 
norma, não caberá mandado de injunção, e sim solução pelas vias judicias comuns 
ou ordinárias. Afirma a doutrina:

Parece evidente que a norma constitucional, para dar ensejo ao uso 
da ação de injunção, não pode ser autoaplicável. Ao ser dotada de 
tal condição, não há razão para reclamar providência legislativa 
e, assim, ajuizar-se mandado de injunção, por manifesta carência 
de interesse de agir. Como é óbvio, a circunstância de alguém – 
particular ou autoridade estatal – resistir à aplicação da norma não 
a torna não autoaplicável (MARINONI; SARLET; MITIDIERO, 
2012, p. 1.087).

Inclusive decidiu o Supremo Tribunal Federal: “É impróprio o uso do mandado 
de injunção para o exercício de direito decorrente de norma constitucional 
autoaplicável” (MI 97, Pleno, relator Ministro Sydney Sanches, DJ 23.03.1990)12.

Legislativo tramitando no Congresso Nacional com a finalidade de sanar a ausência de 
regulamentação, conferir a decisão monocrática do Min. Celso de Mello no mandado de 
injunção que discutia a ausência de regulamentação do art. 5º, LXXVIII, que após a EC 
45/2004 instituiu o direito fundamental à “duração razoável do processo” (MI 715, rel. Min. 
Celso de Mello, DJ 22.06.2005, publicada no Boletim Informativo do STF nº 378).

12 É bom frisar que o STF já reconheceu a falta de interesse de agir também na superveniência de 
lei que regulamente a matéria (MI 539, Pleno, rel. Min. Moreira Alves, DJ 06.02.1998 e MI 
426, Pleno, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 16.02.1996) e quando existe projeto de lei encaminhado 
no Congresso Nacional (MI 715, rel. Min. Celso de Mello, DJ 22.06.2005, publicada no 
Boletim Informativo do STF nº 378), mas nestes casos, não será sempre vislumbrada a 
inadmissibilidade, dependendo das circunstâncias do caso concreto, como já demonstraram 
outros precedentes da Corte no sentido contrário, nos quais entendendo que muito embora 
tenha sido promulgada lei disciplinando a matéria (MI 943, 1.010,1.074 e 1.090, rel. Min. 
Gilmar Mendes, DJ 02.05.2013, determinando a possibilidade dos requerentes ajuizar ações 
pelas vias judiciais cabíveis para obter o direito ao “aviso prévio proporcional ao tempo de 
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Importante repisar que, para os casos de lacunas fracas, isto é, solucionáveis 
mediante interpretação, basta a autoaplicabilidade da norma para garantia judicial 
pelas vias ordinárias.

Conclui-se, portanto, que, diante dos pressupostos do mandado de injunção, 
o cabimento deste está atrelado a lacunas fracas/fortes que não podem ser resol-
vidas simplesmente pela interpretação.

6. tutelas declaratória, constitutiva e mandamen-
tal: eficácias das decisões nos mandados de in-
junção

A análise das tutelas do mandado de injunção, neste contexto, faz-se 
importante, porque está diretamente relacionada às teorias relativas à sua natureza 
jurídica, com reflexos no processo e procedimento, especialmente nas garantias 
do contraditório e ampla defesa.

Atualmente, predomina a identificação de três principais tutelas que podem ser 
obtidas no mandado de injunção: a tutela declaratória (declara a mora legislativa); 
a tutela mandamental, típica do ordenamento jurídico brasileiro (determina um 
comportamento ou ordena determinado ato); a tutela constitutiva (altera ou 
modifica uma relação ou situação jurídica, criando a norma regulamentar faltante 
para garantia do direito).

Em um primeiro momento, dois elementos levaram a afirmação equivocada 
pelo STF de que a ação de mandado de injunção teria principalmente natureza 
mandamental. Isso porque, a ação de mandado de injunção adotou, para seu 
procedimento, a legislação do mandado de segurança. Além disto, a jurispru-
dência consolidou quanto ao não cabimento do mandado de injunção em face 
de particular, identificando no polo passivo da ação sempre uma pessoa jurídica 
de direito público. Assim, a similitude com o mandado de segurança e o fato 

serviço” previsto no art. 7º, XXI da CF/88, nos mesmos termos regulamentados pela Lei 
12.506/2011) ou enviado projeto de lei (ADI 3682, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 
06.09.2007)  o Supremo manteve em curso a ação e julgou favoravelmente quando foi o caso 
para aplicar a nova lei regulamentadora. Exatamente por isso bem salientou, na doutrina 
portuguesa, Jorge Miranda que “[...] obviamente a omissão só desaparece com a entrada em 
vigor da norma.” (MIRANDA, 2012, p. 324-325).
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de admitir no polo passivo apenas entes públicos, levou a afirmação, por parte 
da Corte, ser a sentença do mandado de injunção de natureza mandamental, 
classificando-se mais pela pessoa a quem se destinava e pelo procedimento, do 
que pelo efeito propriamente dito da decisão.

Como vimos, em uma primeira fase, o Supremo Tribunal Federal atribuía 
ao mandado de injunção natureza subsidiária, limitando-se a comunicar a mora 
legislativa ao Poder competente. Pois bem, corretamente a doutrina identificou a 
sentença de reconhecimento da mora legislativa como uma sentença meramente 
declaratória. Isso porque: 

Sentença desta espécie é, inescondivelmente, declaratória, já 
que “ciência” à parte demandada, como é óbvio, nada agrega de 
significativo a qualquer sentença [...] Ressalte-se: nunca, jamais, 
mandamental. A ciência dada ao órgão competente, como é 
evidente, não se equipara a uma ordem, exatamente por ser 
destituída de coerção ( MARINONI; SARLET; MITIDIERO, 
2012, p. 1.073).

Ora, ao que parece, o equívoco do Supremo Tribunal Federal, nestes casos, foi 
ligar a noção de ordem em face do Estado ao conceito de sentença mandamental. 
Neste sentido, “É equivocado pensar em uma quarta espécie de sentença 
(mandamental) em razão de o seu destinatário ser outro órgão estatal, ainda que 
estranho ao processo, como desejava a doutrina alemã” (MARINONI; SARLET; 
MITIDIERO, 2012, p. 1.074). 

Ocorre que, não é a pessoa (ou seja, a característica de a ordem ser em face 
do Estado) que determinará a espécie de tutela, mas o conteúdo da decisão no 
mandado de injunção. É, portanto, a espécie de tutela obtida que irá, conforme 
o caso, configurar, de forma predominante, o mandado de injunção. Haverá 
predominância do conteúdo declaratório, quando a decisão for de mora legislativa. 
Haverá predominância do conteúdo constitutivo, quando a decisão criar a 
norma jurídica aplicável ao caso concreto, inovando ou modificando a relação 
ou situação jurídica. Por fim, haverá predominância da tutela mandamental, 
quando determinar uma ordem. Estas tutelas poderão, evidentemente, estarem 
cumuladas entre si, a depender da pretensão material afirmada13.

13 A classificação das sentenças ou decisões no Brasil é ponto de discussão acessa na doutrina 
processual, são duas as correntes principais, uma tradicional, ligada a doutrina italiana que 
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A aplicação da tríplice categorização de lacunas assumida até aqui (lacunas 
fortes ou estruturais, lacunas fracas/fortes e lacunas fracas) será de acordo com cada 
espécie de tutela predominante.  Assim, caso a tutela deferida seja meramente 
declaratória, o mandado de injunção limitar-se-á a indicar a lacuna estrutural 
ao Poder competente para que, ciente da mora legislativa, tome as providências 
necessárias. Por outro lado, seguindo a tendência atual do STF, caso a tutela 
deferida, além de reconhecer a mora legislativa, ordene uma determinada 
providência e/ou constitua uma determinada regra jurídica nova para suprir a 
lacuna, estar-se-á diante de uma lacuna forte/fraca - situação jurídica para a qual 
foi criado o mandado de injunção como forma de garantia do dever de legislar, 
integrando o ordenamento jurídico provisoriamente. 

Outros efeitos da diferença entre as diversas tutelas podem ser notados no 
processo e procedimento do mandado de injunção, como será observado adiante.

7. regulamentação e aplicação: legislação do man- 
dado de segurança, mandado de injunção cole-
tivo, disciplina legal conforme a eficácia atri-
buída à decisão (liminares, legitimação e coisa 
julgada) 

Em relação à regulamentação do mandado de injunção, deve ser a ele aplicada  
a Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009), e, supletivamente o Código  
de Processo Civil (conforme a dicção do art. 24, parágrafo único da Lei 
8.038/1990, Lei do Recursos)14. O próprio STF entendeu pela autoaplicabilidade 

restringe as eficácias sentenciais às tutelas declaratória, constitutiva e condenatória (corrente 
trinária) e outra, fruto da doutrina de Pontes de Miranda e Ovídio Baptista da Silva, que 
amplia para abarcar as tutelas mandamentais e executivas lato sensu nesta classificação (corrente 
quinária).  Pode-se dizer contudo que as sentenças mandamentais tem sido aceitas, inclusive 
por expressa menção legislativa (art. 14, V do CPC; art. 211 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente). Para complementar esta informação vale aduzir que a doutrina italiana se ressente 
da falta deste tipo de sentença, ou de instituto similar, que permita a coerção para cumprimento, 
como aduzido: “Perceba-se que a sentença declaratória não tem capacidade para permitir uma 
efetiva prevenção do ilícito, já que não tem potencialidade para constranger o demandado a 
não fazer. No direito italiano, onde não há sentença “genérica” que se ligue à coerção indireta 
[como a tutela mandamental brasileira], há grande dificuldade para se dar efetividade à tutela 
inibitória.” (MARINONI; SARLET; MITIDIERO, 2012, p. 1.075, nota 812).

14 “Art. 24. Na ação rescisória, nos conflitos de competência, de jurisdição e de atribuições e no 
mandado de segurança, será aplicada a legislação em vigor. Parágrafo único. No mandado 
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do mandado de injunção, ainda que não houvesse norma procedimental espe-
cífica para regulamentação do seu processo e procedimento (MI nº 107, rel. Min. 
Moreira Alves, DJ 21.09.1990)15.

A competência, para o julgamento da ação de mandado de injunção, é 
constitucionalmente limitada aos tribunais.16 Contudo, o entendimento da 
doutrina é que, nos Estados, poderá ser regulamentada a competência de 
forma distinta daquela prevista para a União. “Admite-se, na esfera estadual, 
que os Estados-membros determinem em suas cartas constitucionais o órgão 
com competência para decidir mandado de injunção em razão de omissão 
regulamentadora de norma local constitucional” (MAZZEI, 2012, p. 225).

A legitimidade ativa alcança todo aquele que sofrer prejuízo e apontar o nexo 
causal entre a falta de regulamento e a “inviabilidade” de exercer os direitos 

de injunção e no habeas data, serão observadas, no que couber, as normas do mandado de 
segurança, enquanto não editada legislação específica.” Lei 8.038/1990. Embora existam 
projetos tramitando no Congresso Nacional o mandado de injunção ainda não se encontra 
regulamentado por lei específica. Para a lei específica do habeas data conferir a Lei   9.507/1997. 
A doutrina refere aos Projetos de Lei nº 4.679/1990 e 6.002/1990, MAZZEI, 2012, p. 224, 
nota 10.

15 A questão foi resolvida no âmbito de uma Questão de Ordem incidental ao procedimento 
do MI 107, uma vez que este, foi na verdade, não conhecido por ter entendido o Tribunal 
pela falta de legitimidade ativa. A matéria discutida não era, portanto, a regulamentação 
do próprio mandado de injunção. Conferir o seguinte excerto da ementa: “Mandado de 
injunção. Questão de ordem sobre sua auto-aplicabilidade, ou não. [...] Auto-executável, 
uma vez que, para ser utilizado, não depende de norma jurídica que o regulamente, inclusive 
quanto ao procedimento, aplicável que lhe é analogicamente o procedimento do mandado de 
segurança, no que couber. Questão de ordem que se resolve no sentido da auto-aplicabilidade 
do mandado de injunção” (MI 107 QO,rel. Min. Moreira Alves, Pleno, DJ 21.09.1990).

16 Assim, o julgamento compete ao STF quando a elaboração da norma regulamentadora for 
atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, 
do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da 
União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal (art. 102, 
I, q da CF/88); compete ainda ao STF julgar os recursos ordinários interpostos de decisão de 
única instância em mandado de injunção proferida pelos Tribunais Superiores, se denegatória 
a decisão (art. 102, II, a da CF/88); compete ao Superior Tribunal de Justiça quando a 
elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade 
federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo 
Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho 
e da Justiça Federal (art. 105, I, h da CF/88); e ainda uma menção à Justiça Eleitoral (art. 
121, § 4º, V). Na Justiça Estadual, por simetria, as Constituições Estaduais determinam 
o julgamento dos mandados de injunção pelos Tribunais de Justiça, ver por exemplo, a 
Constituição do Estado do Espírito Santo (art. 109, I, d) e a Constituição do Estado do Rio 
Grande do Sul (art. 93, V, c e XII, b e e). 
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constitucionais estabelecidos na CF/88. Contudo, para além dos titulares de 
direitos individuais afetados (mandado de injunção individual), também são 
legitimados como substitutos processuais ope legis para as ações coletivas (mandado 
de injunção coletivo)17-18, os mesmos  legitimados para o mandado de segurança 
coletivo (art. 5º LXX da CF/88): partidos políticos, entidades de classe, sindicatos 
e associações. Mas também é defendida sua ampliação para os demais legitimados 
do processo coletivo previstos na Lei da Ação Civil Pública e no Código de Defesa 
do Consumidor, em especial do Ministério Público - que é o principal autor nos 
processos coletivos em geral no Brasil19.

17 Em ensaio que trata especificamente sobre o tema (mandado de injunção coletivo), confira-se: 
MAZZEI, 2006.

18 O Supremo Tribunal Federal tem vasta jurisprudência sobre o mandado de injunção 
coletivo. “Nos mandados de injunção coletivos, a emissão de juízo de mérito pressupõe a 
especificação dos substituídos e a demonstração de que efetivamente inviabilizado o exercício 
do direito com base na lacuna normativa apontada.” (MI 2.859-ED, rel. min. Rosa Weber, 
julgamento em 19-6-2013, Plenário, DJE de 13-8-2013.) Reconhecendo a natureza de ação 
coletiva e igualmente a indisponibilidade da ação para o substituto processual afirmou o 
STF: “Mandado de injunção. Art. 5º, LXXI, da CB/1988. Questão de ordem. Ação de 
índole constitucional. Pedido de desistência tardio. Julgamento iniciado. Não cabimento. 
Continuidade do processamento do feito. É incabível o pedido de desistência formulado 
após o início do julgamento por esta Corte, quando a maioria dos ministros já havia se 
manifestado favoravelmente à concessão da medida. O mandado de injunção coletivo, bem 
como a ação direta de inconstitucionalidade, não pode ser utilizado como meio de pressão 
sobre o Poder Judiciário ou qualquer entidade. Sindicato que, na relação processual, é 
legitimado extraordinário para figurar na causa; sindicato que postula em nome próprio, na 
defesa de direito alheio. Os substitutos processuais não detêm a titularidade dessas ações. 
O princípio da indisponibilidade é inerente às ações constitucionais. Pedido de desistência 
rejeitado. Prosseguimento do mandado de injunção.” (MI 712-QO, Rel. Min. Eros Grau, 
julgamento em 15-10-2007, Plenário, DJ de 23-11-2007.) Assegurando a legitimidade dos 
sindicatos: “Entidades sindicais dispõem de legitimidade ativa para a impetração do mandado 
de injunção coletivo, que constitui instrumento de atuação processual destinado a viabilizar, 
em favor dos integrantes das categorias que essas instituições representam, o exercício de 
liberdades, prerrogativas e direitos assegurados pelo ordenamento constitucional.” (MI 472, 
Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 6-9-2005, Plenário, DJ de 2-3-2001.) No mesmo 
sentido: MI 3.322, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 1º-6-
2011, DJE de 6-6-2011; MI 361, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 8-4-1994, 
Plenário, DJ de 17-6-1994.

19 Na doutrina, muito embora deixando de discutir a analogia ao mandado de segurança, 
defende-se que “Tratando-se de direito transindividual – coletivo e difuso -, o Ministério 
Público tem legitimidade ao mandado de injunção.” Cita-se como suporte dogmático a 
própria disciplina legal do MP (LC 75/1993, Lei Orgânica do Ministério Público da União, 
aplicável por remessa expressa, também aos ministérios públicos estaduais, segundo a qual: 
“dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União 
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Apesar da proximidade dos procedimentos entre o mandado de segurança 
e o mandado de injunção, este tem objeto diverso daquele, porque atinge uma 
gama de situações bem maiores, não restrita à ilegalidade e ao abuso de poder. 
Como o rito deve ser similar ao do mandado de segurança, a doutrina entendia 
que caberiam também as liminares, quando presentes os requisitos do fumus boni 
iuris e periculum in mora. O Supremo Tribunal Federal consolidou, no entanto, 
jurisprudência no sentido de que é incabível a liminar em mandado de injunção.20

[...] art. 6º. Compete ao Ministério Público da União [...] VIII – promover outras ações, 
nelas incluído o mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne 
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania, quando difusos os interesses a serem protegidos 
[...]”. Perceba-se que o texto da lei é mais restrito que a afirmação da doutrina. Mas adiante 
a doutrina amplia esta legitimação afirmando serem adequadamente legitimados todos os 
legitimados para a Lei da Ação Civil Pública e para o Código de Defesa do Consumidor, 
inserindo, de forma coerente, o Mandado de injunção Coletivo no contexto do microssistema 
processual coletivo. “Em verdade, em caso de direito transindividual, têm legitimidade todos 
aqueles que são legitimados a sua tutela em virtude do art. 5º da LACP e do art. 82 do 
CDC [...] Não há qualquer restrição à natureza do direito, inexistindo afirmação de que 
apenas podem ser tutelados direitos individuais ou de que não podem ser tutelados direitos 
transindividuais.” (MARINONI; SARLET; MITIDIERO, 2012, p. 1.077/1.078).

20 Conforme bem marcado na doutrina, com ampla referência à jurisprudência do Tribunal: 
“O STF entende ser incabível medida liminar em mandado de injunção, conforme decisões 
proferidas nos MI 283 (rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 25.10.1990), MI 313 (rel. Min. 
Moreira Alves, DJ 14.05.1991), MI 335 (Pleno, rel. Min. Celso de Mello, DJ 09.08.1991), MI 
323 (Pleno, rel. Min. Moreira Alves, DJ 31.10.1991), MI 542 (rel. Min. Celso de Mello, DJ 
05.11.1996), MI 621 (rel. Min. Maurício Correa, DJ 14.03.2000), MI 636 (rel. Min. Maurício 
Correa, DJ 07.03.2001), MI 647 (rel. Min. Ilmar Galvão, 21.08.2001), MI 652 (rel. Min. 
Ellen Gracie, DJ 26.10.2001), MI 659 (rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.02.2002), MI 712 
(rel. Min. Eros Grau, DJ 29.04.2004) e MI 768 (rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 21.08.2007). 
Todas estas decisões podem ser exemplificadas mediante a proferida no MI 631, de relatoria 
do Min. Ilmar Galvão, no seguinte sentido: “Trata-se de mandado de injunção impetrado pelo 
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul – Sindijus/
MS contra o Congresso Nacional, por meio do qual requer seja garantido a seus filiados o 
direito de greve, previsto no art. 37, VII, da CF. Pede, ademais, concessão de medida liminar 
para determinar que o TJMS se abstenha da abertura de processos administrativos do desconto 
nos vencimentos dos servidores dos dias de paralisação na greve ocorrida entre 29 de maio e 14 de 
junho de 2000. A jurisprudência do STF é firme quanto ao descabimento de medida liminar 
em mandado de injunção, conforme o decidido no MI 283, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 
25.10.1990; e no MI 313, rel. Min. Moreira Alves, DJ 14.05.1991. Dessa forma, o pedido, 
nesta parte, fica, desde logo, indeferido (...)” (MARINONI; SARLET; MITIDIERO, 2012, 
p. 1.077/1.079). No mesmo sentido: “Note-se, entretanto, que nem tudo que é previsto para o 
mandado de segurança está sendo aplicado para o mandado de injunção. Exemplo disso está 
no deferimento de tutela de urgência, tendo em vista que a posição vencedora do Supremo 
Tribunal Federal tem trancado tal possibilidade” (MAZZEI, 2012, p. 225).
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A questão, a par disso, não se encontra definitivamente resolvida. Como se 
pode observar os precedentes citados pela doutrina referiam a posição anterior 
do STF (tese da subsidiariedade), que implicava mera comunicação ao Poder 
ou órgão inadimplente e limitava os efeitos da decisão em mandado de injunção 
ao con-teúdo declaratório da mora legislativa ou regulamentar (mesmos efeitos 
da ação direta de inconstitucionalidade por omissão). Pois bem, avançando 
na jurisprudência do Supremo Tribunal para novos conteúdos sentenciais, 
notadamente as tutelas mandamental e constitutiva (tendência atual na matéria, 
conforme Mandados de Injunção 670, 708 e 712, entre outros), devemos 
perquirir sobre o cabimento de medidas liminares para efetivação do direito 
objeto de tutela de imediato (tutela antecipatória) ou acautelamento do resultado 
prático final (tutela cautelar) nestas novas formas de tutela admitidas.21 

Efetivamente, nestes casos, a resposta deveria ser positiva. Primeiro, porque o 
próprio STF já decidiu que “o poder de acautelar é imanente ao poder de julgar” 
(ADC 04, rel. p/ o acórdão Min. Celso de Mello). Segundo, mas não menos 

21 Note-se que no STF, como noticiado no Boletim Informativo n. 727 (transcrições da decisão 
liminar no julgamento da ADO 24/DF, rel. Min. Dias Toffoli, DJ. 01.08.2013,  tratando 
da mora legislativa de mais de 14 anos relativa a elaboração da lei de defesa do usuário de 
serviços públicos estabelecida pelo art. 27 da EC n. 19/1998), está também era a tendência 
para a ADO (ação direta de inconstitucionalidade por omissão), contudo após a edição da 
Lei 12.063/09, que disciplinou especificamente o procedimento da ADO, passou a ser cabível 
o deferimento da liminar nas seguintes hipóteses legais: a) suspensão da aplicação da lei ou 
ato normativo questionado, no caso de omissão parcial; b) suspensão de processos judiciais ou 
de procedimentos administrativos; c) qualquer outra providência a ser fixada pelo Tribunal 
(art. 12-F, § 1º da Lei 9.868/99, alterada pela 12.063/09). Trata-se de um imperativo de tutela 
mesmo que complexas as situações jurídicas abordadas (MENDES, 2012).  Neste sentido, a 
doutrina tem defendido a possibilidade de acrescer conteúdo aditivo, face ao conteúdo aberto 
da norma, “[...] conteúdo aberto, parece abrir caminho para eventuais decisões de conteúdo 
aditivo, não apenas em sede liminar, mas também nos provimentos finais” (BARROSO, 2011, 
p. 286). Observe-se que a liminar nestes moldes já foi aplicada na ADO 23/DF, rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, DJ 01.02.2013, determinando que as regras de distribuição do Fundo 
de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), fixadas na Lei Complementar nº 62, 
de 28 de dezembro de 1989, continuassem em vigor por mais cento e cinquenta dias, conferindo 
conteúdo ativo à decisão liminar em ADO. No caso da ADO 24/DF a liminar quanto a 
aplicação analógica e subsidiária enquanto não disciplinada a matéria do Código de Defesa do 
Consumidor não foi analisada, aguardando-se pela complexidade, a prestação de informação 
pelas autoridades públicas, restringindo-se o Min. Dias Toffoli a deferir em parte o pedido para 
determinar que os requeridos no prazo de cento e vinte dias adotem as medidas necessárias 
ao cumprimento do dever constitucional imposto pelo art. 27 da Emenda Constitucional nº 
19, de 04 de junho de 1998 (“Art. 27. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da 
promulgação desta Emenda, elaborará lei de defesa do usuário de serviços públicos.”.
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importante, também se deve admitir a antecipação de efeitos tendentes a satisfazer 
o direito do autor no caso da tutela antecipatória em demanda de conteúdo 
constitutivo, que, quanto a sua possibilidade, apresenta resistência doutrinária no 
Brasil e na Itália, visto que não se trata de antecipar a sentença de constituição, mas 
sim os efeitos mandamentais ou executivos que desta poderiam decorrer22.   

Existe ainda outra característica que aproxima o mandado de injunção do 
mandado de segurança, qual seja tratar-se de procedimento documentada, no 
qual, em regra, não são admitidas provas periciais e testemunhas, mas somente 
prova pré-constituída, seguindo de perto a exigência do mandado de segurança 
de comprovação, de plano, do direito líquido e certo. Isso porque, como se trata 
de rito célere, é necessário que se apresente, desde logo, toda a documentação 
comprovando o nexo causal entre a existência do direito ou liberdade 
constitucional ou prerrogativa, a falta de norma reguladora e a inviabilidade do 
exercício do direito em virtude da apatia legislativa. Direito líquido e certo é, na 
melhor doutrina do mandado de segurança, somente aquele provável de plano, 
no qual não cabe abrir espaço para dilações probatórias (BARBI, 1998, p. 61; 
SILVA, 1993, p. 274; PONTES DE MIRANDA, 1976, p. 61; MEIRELLES, 
1998, p. 35; FIGUEIREDO, 1993, p. 149; ZANETI JR., 2013, p. 108/111).

No que tange à aplicação judicial do mandado de injunção, esta depende da 
possibilidade de subsunção de cada uma das características típicas do mandado de 
injunção ao caso concreto (dever de legislar, mora legislativa ou omissão parcial). 
Caso não se consiga satisfatoriamente esta prova de certeza dos fatos e a conexão 
causal necessária com o tipo, a norma é inaplicável, e não pode atingir a sua 
consequência jurídica, pois simplesmente não incide23.

22 Como foi afirmado: “Realmente, nada pode impedir, em tese, ordem que proíba a imposição 
de sanções contra a entidade beneficente que gozaria de imunidade caso a decisão final do 
mandado de injunção já houvesse sido proferida [MI 232, Pleno, rel. Min. Moreira Alves, 
DJ 27.03.1992]. Do mesmo modo, é claramente possível, em sede de liminar, ordem para 
que a autoridade administrativa se abstenha de impor sanções àquele que estaria usufruindo 
do direito caso a decisão final já houvesse sido pronunciada, situação que sucedeu no MI 
631, em que se requereu liminar (não admitida) para que o TJMS se abstivesse da abertura 
de processos administrativos para o desconto, dos vencimentos dos servidores, dos dias de 
paralisação na greve [MI 631, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.08.2000]”(MARINONI; 
SARLET; MITIDIERO, 2012, p. 1.081).

23 Como exemplo decisão do STF transcrita no Informativo nº 146, “verbis”: “Mandado de 
Injunção: Cabimento. Constitui pressuposto do mandado de injunção a existência de um 
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Assim, a aplicabilidade do mandado de injunção está restrita à matéria 
enunciada no inciso LXXI, do art. 5º da CF/88. O campo de aplicação corresponde 
a todas as situações respeitantes à ausência de regulamentação que impeçam, a 
qualquer cidadão nacional ou estrangeiro, o exercício de direitos ou liberdades 
constitucionais, somados, ainda, às prerrogativas de nacionalidade, soberania e 
cidadania. O mandado de injunção atua, portanto, sobre as normas de eficácia 
contida, ou seja, aquelas que dependam de regulamentação para permitir sua 
eficácia completa (SILVA, 1982).

Inicialmente, muitos interpretaram ser o mandado de injunção uma simples 
declaração de omissão, com comunicação para que o órgão competente preen-
chesse a lacuna legislativa, opinião avalizada pelo Supremo Tribunal Federal em 
um primeiro momento, ao restringir-se a declarar a mora legislativa. O mandado 
de injunção, especialmente na jurisprudência da Corte Constitucional brasileira, 
em tal fase, era considerado como uma ação de controle de constitucionalidade de 
omissão legislativa proposta pelo cidadão, sendo apenas uma exortação para que 
o legislador atuasse legislando.24 Ora, não é factível imaginar a introdução de um 
instituto desta importância apenas para replicar o que já havia sido previsto na 
ação de controle de constitucionalidade por omissão, mesmo sobre a justificativa 
de preservar a legitimidade do cidadão. 

Cabe aqui, a visão integradora de Alvaro de Oliveira, quando refere o seguinte:

direito ou liberdade constitucional, ou de prerrogativa inerente à nacionalidade, à soberania 
e à cidadania, cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência da norma infraconstitucional 
reguladora (CF, art. 5º,  LXXI). Com esse entendimento, o Tribunal negou provimento 
a agravo regimental contra decisão que negara seguimento a mandado de injunção que se 
fundava na omissão do STF na atualização de seu Regimento Interno e na edição de Súmulas 
em geral. Considerou-se atualização de seu Regimento Interno e na edição de Súmulas em 
geral. Considerou-se ainda que é constitucional a atribuição conferida ao relator para arquivar 
ou negar seguimento a pedido ou recurso desde que, mediante recurso, possam as decisões ser 
submetidas ao controle do colegiado (RISTF, art. 21, § 1º, Lei nº 8.038/90, art. 38 e CPC, 
art. 557, na redação da Lei nº 9.756/98). Precedente citado: MI (AgRg) 375-PR (RTJ 139/53). 
MI (AgRg) 595-MA, rel. Min. Carlos Velloso, 17.03.99.  

24 Ainda hoje o mandado de injunção mantém está função, mas ela deixou de ser a principal 
função do instituto para o STF. No site do STF existe a possibilidade de consultar os 
mandados de injunção que permanecem sem cumprimento da determinação de preencher a 
lacuna pelo Poder Legislativo, nos quais se declarou a mora legislativa cf. <http://www.stf.jus.
br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaOmissaoInconstitucional>, acesso em 15 
de junho de 2014.  
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[...] note-se claramente tal aspecto quando se enfrenta a opinião, 
acima referida, de que a injunction se limitaria à obtenção de 
um mandado, dirigido ao órgão competente para preencher a 
lacuna normativa. A isso poder-se-ia facilmente responder que a 
nova constituição introduziu no art. 103, §2º, a ‘declaração de 
inconstitucionalidade por omissão’, buscando, exatamente, tornar 
efetiva a norma constitucional por meio da ciência do poder 
competente para a adoção da providencias necessárias. Atribuir à 
injunção o mesmo resultado constituirá indiscutível bis in idem, 
com reprovável infração do princípio elementar de que na lei não 
se presumem palavras inúteis, reduzindo-se a um flatus vocis a 
garantia assegurada no art. 5º, LXXI (ALVARO DE OLIVEIRA, 
1990, p. 66)25.

Dessa forma, o mandado de injunção é um dos “modos processuais” 
constitucionais por meio do qual postula-se a decisão judicial para que seja 
exercido um direito inviabilizado por falta de norma regulamentadora (o que 
é também seu pressuposto). Como vimos, terá seu cabimento nos casos em 
que a mora legislativa não seja uma lacuna estrutural (caso em que incabível a 
integração pelo Poder Judiciário), bem como não seja uma norma autoaplicável 
de eficácia imediata diretamente extraída do texto por simples interpretação 
(lacuna fraca).

Lenio Streck parece ter razão quando diz que o mandado de injunção “seria,  
em outras palavras, um remédio criado contra a negligência dos poderes 
constituídos a evitar a erosão da consciência constitucional um típico caso de 
delegação legislativa expressa ao órgão aplicador da Lei para que este edite normas 
no caso concreto” (STRECK, 1991), serve a democracia, porquanto garante o 
controle do Poder delegado pelo povo ao Poder Legislativo pela via das insti-
tuições de garantia secundárias, em especial do Poder Judiciário, suprimindo a 
deficiência legislativa (disfunção política). Também é essa a opinião de Celso 
Agrícola Barbi, ainda no primeiro momento de interpretação da garantia, verbis:

25 Também Luiz Guilherme Marinoni, Ingo W. Sarlet e Daniel Mitidiero reforçam que a 
diferença entre o mandado de injunção e a ação de controle de constitucionalidade por omissão 
está em que um tutela o direito subjetivo, em concreto, com uma série de desdobramentos 
processuais na tutela já analisados, e a outra, o direito em abstrato, portanto, restringindo-
se no âmbito da tutela ao aspecto da declaração de inconstitucionalidade por omissão, cf. 
MARINONI; SARLET; MITIDIERO, 2012 p.  1.061.
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[...] a fórmula que parece mais adequada, e já vem merecendo a 
preferência dos que escreveram sobre o assunto na imprensa, ou 
em entrevistas, é a de criar, para o caso concreto do requerente de 
mandado de injunção, uma norma especial ou, adotar uma medida 
capaz de proteger o direito do autor da demanda (BARBI, 1991).

Como já vimos anteriormente, tal linha pode ser tirada de posicionamento 
recente do Supremo Tribunal Federal. Tanto assim que, para reforçar sua distinção 
com teses mais radicais no sentido da liberdade absoluta do julgador, vale conferir 
com atenção parte do voto de condução de lavra do Ministro Marco Aurélio26. 
Há, sem dúvida, fortes sinais de que tal entendimento está se consolidando 
efetivamente na Corte Suprema do Brasil, conclusão esta que pode ser tirada a 
partir do exame dos julgamentos em sequência efetuados no âmbito do Supremo 
Tribunal Federal27.

É evidente, por fim, do ponto de vista processual, que, ao mudarmos a espécie  
de tutela jurisdicional atribuída ao mandado de injunção, o contraditório preci-
saria, de regra, ser ampliado para inclusão de todos aqueles que forem destinatá-
rios finais da decisão, sobre os quais ela surtirá seus efeitos, quer sejam particulares, 

26 Cf. MI 721-7, de 30.08.2007. “[...] Não se há de confundir a atuação no julgamento do 
mandado de injunção com atividade do Legislativo. Em síntese, ao agir, o Judiciário não 
lança, na ordem jurídica, preceito abstrato. Não, o que se tem, em termos de prestação 
jurisdicional, é a viabilização, no caso concreto, do exercício do direito, do exercício da 
liberdade constitucional, das prerrogativas ligadas a nacionalidade, soberania e cidadania. O 
pronunciamento judicial faz lei entre as partes, como qualquer pronunciamento em processo 
subjetivo, ficando, até mesmo, sujeito a uma condição resolutiva, ou seja, o suprimento da 
lacuna regulamentadora por quem de direito, Poder Legislativo. É tempo de se refletir sobre 
a timidez inicial do Supremo quanto ao alcance do mandado de injunção, ao excesso de zelo, 
tendo em vista a separação e harmonia entre os Poderes. É tempo de se perceber a frustração 
gerada pela postura inicial, transformando o mandado de injunção em ação simplesmente 
declaratória do ato omissivo [...]. Impetra-se mandado de injunção não para lograr-se 
simples certidão da omissão do Poder incumbido de regulamentar o direito a liberdades 
constitucionais, a prerrogativas inerentes a nacionalidade, à soberania e à cidadania [...]”. 

27 Rodrigo Mazzei, com olhos na possível estabilidade sobre a questão, anotou o seguinte: 
“Observe-se que nos mandados de injunção 785-6/DF, 788-8/DF, 795-1/DF e 1.083/DF, 
prevalece de forma unânime o posicionamento segundo o qual, uma vez constatada a mora, 
deve ela ser comunicada à autoridade competente, ao mesmo tempo em que o Judiciário atua 
de forma integradora, permitindo a imediata efetivação do direito cujo exercício fora até 
então impedido por ausência de norma regulamentadora. Assim, com base nos julgados mais 
recentes do STF, portanto, é possível se verificar que firma-se uma posição, orientada pela 
teoria da resolutividade, cuja síntese está bem lançada no voto do Ministro Marco Aurélio 
proferido nos autos do MI 721-7/DF” (MAZZEI, 2012, p. 251/252).
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quer sejam órgãos públicos. Os destinatários finais, nestes casos, deveriam ser 
considerados litisconsortes necessários passivos e, portanto, legitimados passivos, 
sendo também afetados pela coisa julgada28.

8. provisoriedade e ‘procedência parcial’  do manda-
do de injunção nos casos de lacunas estruturais: 
justificação da aplicação do garantismo consti-
tucional

A decisão judicial no mandado de injunção é marcada pela provisoriedade, 
ou seja, pela característica da presença de um ‘termo incerto’, consistente na 

28 A legitimidade passiva no mandado de injunção depende do seu escopo, a lógica processual 
assim impõe, inclusive para preservação das garantias processuais do contraditório e da ampla 
defesa, se o escopo é a edição da norma faltante o legitimado passivo é o Poder competente 
para tal regulamentação; se o escopo é tutelar efetivamente o direito dependente da norma, 
o legitimado passivo, em litisconsórcio com o Poder competente, será aquele que se opõe 
à tutela do direito afirmado pelo autor. Contudo, o STF tem sistematicamente negado a 
participação do particular e portanto afastado sua legitimação. Assim, “Se o escopo 
do mandado de injunção é a edição de norma judicial em substituição à norma faltante, 
legitimado passivo é o órgão legislativo competente. Se o mandado de injunção vai além, 
tendo o fim de tutelar o direito dependente da norma criada, é legitimado passivo, além do 
órgão legislativo competente, aquele que se opõe à tutela do direito perseguida pelo autor, 
que, assim, deve figurar como litisconsorte passivo necessário. Esclareça-se, no entanto, que o 
STF, em diversos casos, não admitiu a participação do particular, conforme se pode verificar, 
por exemplo, nos acórdãos decorrentes dos Mandados de Injunção 335 e 352. No MI 335 o 
STF raciocinou a partir da premissa de que, como somente os órgãos estatais têm dever de 
legislar, apenas eles podem figurar no polo passivo. No MI 352, concluiu-se que o mandado 
de injunção há de se dirigir contra o Poder, órgão, entidade ou autoridade que tem o dever 
de regulamentar a norma constitucional, não tendo legitimidade, em princípio, quem não 
tem dever de editar a regulamentação respectiva.” (MARINONI; SARLET; MITIDIERO, 
2012, p. 1.076).Com referência específica ao MI 284-3/DF, afirmou a doutrina: “A 
legitimação passiva é, portanto, um ponto nervoso da posição intermediária, uma vez que, 
em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, será necessário que conste 
do polo passivo do mandado de injunção não só a pessoa estatal a quem é imputada a omissão 
do ato regulamentador, como também a pessoa (privada ou pública) que irá sofrer com a 
(eventual) consequência do mandado de injunção, uma vez que não se pode inovar no polo 
passivo da ação de liquidação de sentença, que devem ser as mesmas da ação de conhecimento 
inicial”, MAZZEI, 2012, p 246. Isso porque naquele MI restou assegurado aos impetrantes 
(frisamos, pela tutela constitutiva deferida no MI 283-5/DF): “desde logo’, a possibilidade de 
ajuizarem, ‘imediatamente’, nos termos do direito comum ou ordinário, a ação de reparação 
de natureza econômica instituída em seu favor pelo preceito transitório” (MI 284-3/DF, 
rel. Min. Marco Aurélio, DJ 26.06.1992). O direito tutelado era a previsão do art. 8º, § 3º 
do ADCT de indenização de sujeitos impedidos de exercer suas profissões em virtude de 
Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica, no período da ditadura militar.
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edição da regulamentação a posteriori pelo Poder omisso. Ainda do mesmo voto 
supra transcrito, destacamos que: “O pronunciamento judicial faz lei entre as 
partes, como qualquer pronunciamento em processo subjetivo, ficando, até 
mesmo, sujeito a uma condição resolutiva, ou seja, o suprimento da lacuna 
regulamentadora por quem de direito, Poder Legislativo.” (MI 721-7, relator 
Ministro Marco Aurélio, DJ 30.08.2007). Na estrutura do raciocínio, a dicção 
da decisão está correta, na medida em que indica que a decisão proferida em 
sede de mandado de injunção tem espaço provisório, pois ocupará espaço até 
que a (necessária) norma legislativa regulamentadora venha à lume. A dicção 
judicial afigura-se correta ao apontar a natureza provisória da coisa julgada do 
mandado de injunção. Discordamos tão somente na projeção feita no precedente 
ao fenômeno da condição resolutiva, pois, como se sabe, condição é um evento 
futuro, de natureza incerta. No particular, o evento futuro (= edição da lei) não 
é incerto, já que se abomina a perpetuação da omissão legislativa. O vácuo legal 
deve ser preenchido sempre e, portanto, trata-se de evento certo, futuro, ainda que 
com data incerta. Portanto, devemos nos apegar aos contornos consagrados do 
termo incerto (ou desconhecido29, descartando-se a ideia de condição resolutiva, para 
não ser cogitada a estabilização eterna do vácuo legal.

Retornando aos trilhos centrais do ensaio, o cabimento ou não do mandado 
de injunção depende das possibilidades semânticas de interpretação da norma 
faltante. Caso a norma objeto do mandado de injunção seja interpretada como 
de eficácia imediata e autoaplicável, independentemente de regulamentação, 
não haverá interesse de agir, e, dessa forma, o mandado de injunção não será 

29 Em comparação didática – na tentativa de facilitar a compreensão do fenômeno peculiar –, a 
coisa julgada decorrente do mandado de injunção possui um termo, isto é ficará aguardando o 
evento futuro e certo (edição da lei). O evento futuro (= norma superveniente) não é incerto, pois 
não é possível se admitir a perpetuação da omissão legislativa. Perfeitamente possível aplicar as 
Zeno Veloso ao contornar as características do termo incerto: “O que não pode ocorrer no termo 
não é a dúvida quanto ao advento da ocorrência, mas a incerteza quanto ao tempo, quanto ao 
dia, ao momento que se realizará o acontecimento, isto é, sabe-se que o evento dar-se-á, mas 
não se sabe quando (exemplo: no dia que Modestino morrer). Por causa dessa circunstância, 
desde o direito romano distingue-se o termo de certo e incerto, opinando os irmãos Mazeaud 
(op. cit., parte 2ª, V. III, n. 1.017. p. 286), dado que o termo é um acontecimento, cuja chegada 
é sempre certa, que seria preferível chamar o termo certo de conhecido (quando o dia do 
acontecimento é sabido), e o termo incerto de desconhecido (quando não se tem certeza do dia 
em que o acontecimento ocorrerá).” (VELOSO, 1997, p. 84).
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cabível. Por outro lado, sendo impossível o preenchimento da lacuna estrutural 
pela impossibilidade de atribuir um significado para a norma, por falta de 
suporte argumentativo no texto constitucional e na tradição jurídica para sua 
regulamentação em concreto, estaremos diante da improcedência do pedido 
constitutivo do mandado de injunção (não será possível integrar a norma para 
garantir o direito pleiteado de plano). Neste caso, o direito, que depende de 
regulamentação, constituirá uma lacuna forte ou estrutural, implicando, na 
melhor das hipóteses, a possibilidade de ‘procedência parcial’ do postulado em 
sede mandado de injunção, para concessão somente do pedido declaratório de 
mora legislativa (que poderá desaguar no ajuizamento de uma ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão.

Portanto, em regra, nos casos de lacuna fraca/forte, como foi explicitado 
anteriormente, caberá mandado de injunção com tutela constitutiva e decla-
ratória conjuntamente. Desta maneira, não somente explica-se o instituto do 
mandado de injunção, como se justifica a aplicação do garantismo constitucional 
para este instituto, preservando a harmonia e a separação de poderes, como tem 
entendido o Supremo Tribunal Federal e agregando uma nova modalidade de 
lacuna, a lacuna fraca-forte à teoria garantista, pois não haverá quebra da har-
monia e da separação de poderes porque a decisão será provisória, durante a 
perpetuação da mora legislativa, não tendo efeitos gerais e abstratos, sendo 
aplicada ao caso concreto.

Correta a compreensão de Luigi Ferrajoli sobre a eficácia do mandado de 
injunção no entendimento atualizado do Supremo Tribunal Federal brasileiro. 
Após afirmar a compatibilidade entre o constitucionalismo garantista e as 
inovações introduzidas pela Constituição brasileira e analisar a alteração no 
equilíbrio de poderes que ela provoca, afirma: 

A meu ver, mesmo as expansões mais relevantes da jurisdição 
não comportam nenhuma mudança de paradigma. O papel da 
jurisdição como constatação das violações constitucionais não 
foi alterado, ainda que certamente reforçado, nem pelas garantias 
primárias da rigidez absoluta dos direitos constitucionais e dos 
vínculos do orçamento, nem pelas garantias secundárias do 
duplo controle de constitucionalidade. Tampouco se alterou 
pelo controle de constitucionalidade por omissão, por parte de 
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um órgão administrativo, de tomar as providências necessárias 
no prazo de 30 dias. E também não foi alterado pelo mandado 
de injunção, cujo efeito não consiste na produção de uma nova 
norma, isto é, de uma regra geral e abstrata, mas na constatação e 
na reparação, somente no caso concreto submetido a juízo, de uma 
violação do direito constitucionalmente estabelecido. Com este tipo de 
pronunciamento, o Supremo Tribunal Federal afirmou no MI 721-
7-DF [...] o pronunciamento judicial faz lei entre as partes, ficando, 
até mesmo, sujeito a uma condição resolutiva, ou seja, ao suprimento 
da lacuna por parte do poder legislativo. Mesmo neste caso, em suma, 
a jurisdição não desempenha nenhum papel de inovação ou produção 
legislativa, mas sim a tradicional função de conservação e de aplicação 
da ordem jurídica existente (FERRAJOLI, 2012, p. 237, sem grifos 
no original). 

É possível assim identificar estas lacunas como lacunas em sentido forte/
fraco, posto que insolúveis pela mera interpretação e passíveis de solução pelo 
legislador, mas apenas provisoriamente solucionadas para o caso concreto pelo 
Poder Judiciário. Isto não esvazia, portanto, as conclusões de Luigi Ferrajoli 
sobre a importância da identificação das antinomias e lacunas fortes para o 
constitucionalismo democrático, expressa nos seguintes termos: 

[...] è evidente l’importanza decisiva che riveste l’analisi delle 
antinomie e delle lacune ai fini della teoria della democrazia 
costituzionale. Sono infatti questi due vizi che contrassegnano 
virtualmente il paradigma del costituzionalismo rigido, carac-
terizzato dalla divaricazione deontica tra <<dover essere>> ed 
<<essere>> del diritto che si manifesta soprattutto nelle antinomie 
e nelle lacune presenti nel diritto rispetto al suo modello 
costituzionale (FERRAJOLI, 2007, p. 691).

Ao contrário, a passagem acima referida reforça ainda mais a importância da 
constatação de que a constituição representa limites e vínculos para o legislador, 
especialmente considerando que o constituinte poderá marcar o dever de legislar 
como imperativo de regulamentação para determinadas matérias. Justamente 
para estas matérias, será cabível o mandado de injunção, quando não forem 
regulamentadas adequadamente pelo Poder competente.       

Contudo, neste sentido, é preciso ir além das duas tutelas previstas pela 
teoria garantista. Não bastam, como foi reconhecido por Luigi Ferrajoli, para 
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a finalidade de garantia da efetividade das normas diante de lacunas estruturais, 
as tutelas de anulação e condenação.30 Nem mesmo atende a essa finalidade, a 
possibilidade de declaração da omissão (tutela obtida no Brasil tanto no mandado 
de injunção, quanto na ação de inconstitucionalidade por omissão). Isso porque 
é muito difícil extrair destas tutelas efeitos reparatórios para a situação lesada pela 
omissão. Assim, adquirem papel fundamental no Brasil, como foi observado, a 
tutela constitutiva positiva (cria ou modifica uma situação jurídica, constituindo 
uma situação nova) e a tutela mandamental (ordena ou determinada uma conduta 
comissiva ou omissiva ao órgão competente)31.

A proposta de Luigi Ferrajoli efetivamente resolve no plano metalinguístico, 
com níveis de linguagem diversos (nível do discurso sobre as normas de produção 
do direito), a aporia do direito ilegítimo, pois indica a possibilidade de haver 
normas que não deveriam existir do ponto de vista normativo (normas vigentes, 

30 Como explica: “Naturalmente si possono ipotizzare garanzie costituzionali secondarie di tipo 
giurisdizionale per porre riparo non soltanto alle antinomie, ma anche alle lacune: non solo, 
quindi, alle violazioni della costituzione per commissione, ma anche a quelle per omissione, 
attraverso l’estensione anche a queste del giudizio di illegittimità costituzionale. Purtroppo 
una simile estensione incontra un limite nella natura di condanna o di annullamento dell’atto 
illecito o invalido oggetto dell’accertamento giurisdizionale (D12.19). Anche il giudizio su 
una lacuna può essere configurato come accertamento di un adempimento. Diversamente 
dall’annullamento e dalla condanna, tuttavia, è difficile prefigurarne effetti concretamente 
riparatori” FERRAJOLI, 2007, p. 97.

31 A solução italiana parece passar pelo dever da Corte Constitucional de extrair das normas 
constitucionais o conteúdo implícito ou não-expresso através das chamadas sentenças 
“aditivas”, “adjuntivas”, “integrativas”, manipulativas” ou mesmo “substitutivas”. Assim, 
“Una soluzione parziale del problema è stata offerta, in Italia, dalla giurisprudenza della Corte 
costituzionale, attraverso il ricorso a sentenze cosiddette <<additive>> o <<aggiuntive>> o 
<<integrative>> o <<manipolative>> o addirittura <<sostitutive>>. Si tratta di pronunce con 
le quali la Corte dichiara costituzionalmente illegittima una data norma <<nella parte in 
cui non prevede>>, in contrasto con la Costituzione, che siano ad essa soggette determinate 
fattispecie o determinate persone, con l’effetto di estendere a queste la disciplina per esse 
indebitamente esclusa […] Si tratta, in tutti questi casi, di soluzione delle relative questione 
di illegittimità costituzionale, ancorate pur sempre all’esistenza di una norma censura come 
illegittima: sia che si ritenga, secondo la tesi a mio parere più fondata, che <<la parte in 
cui>> tale norma <<non prevede>> è una norma in essa implicita e/o inespressa e che su 
di essa verta la pronuncia di illegittimità, sia che si ritenga che questa verta sull’omissione 
della norma o dell’atto normativo dovuto dal legislatore. Quale che sia il fondamento della 
soluzione adottata, questa è comunque non solo legittima, ma obbligata, l’alternativa essendo 
la non soluzione delle questioni, in contrasto con il compito di risolverle assegnato alla Corte 
dall’art. 134 della Costituzione italiana, o peggio l’annullamento della norma contestata” 
FERRAJOLI, 2007, p. 97/98.
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mas potencialmente inconstitucionais, anti-nomia e de não haver normas que, do 
mesmo ponto de vista, deveriam existir (normas inconstitucionais por omissão, 
a-nomia) 

Ademais, a principal virtude da classificação de Luigi Ferrajoli é por ele mesmo 
reconhecida na demonstração clara da funcionalidade dos conceitos de lacunas 
e antinomias fortes ou estruturais para demonstrar a relevância da estrutura em 
graus do ordenamento jurídico, a incoerência e a incompletude potencial dos 
ordenamentos jurídicos assim organizados.32 Desta forma, fica clara, como 
grande mudança do paradigma garantista em relação ao paleojuspositivismo, a 
denúncia da possibilidade potencial de direito ilegítimo - expressão inexistente no 
positivismo legalista. Elucidativa a seguinte passagem: 

Le antinomie e le lacune equivalgono dunque allo spazio del diritto 
illegittimo aperto, nelle democrazie costituzionali, dalle promesse 
violate o inattuate contenute nelle costituzioni democratiche. […] 
tutti i poteri, incluso quello legislativo, sono sottoposti a limiti e a 
vincoli fondamentali, la cui virtuale e in qualche misura invitabile 
ineffettività determina, nella medesima misura, una loro virtuale 
e inevitabile illegittimità (FERRAJOLI, 2007, p. 912). 

O mandado de injunção é sem nenhuma dúvida uma garantia de segundo 
grau essencial para extirpar, mesmo que provisoriamente, e denunciar, até a 
efetiva solução, o direito ilegítimo por omissão do Poder competente.

9. conclusões

Como vimos ao longo do ensaio, o mandado de injunção não afeta o princípio 
da legalidade, a harmonia e a separação de poderes, elementos básicos da teoria 
garantista. O estudo do mandado de injunção permite perceber que a estrutura 
dos ordenamentos jurídicos não é afetada pela interpretação do direito, sendo 

32 Neste sentido, “Il problema è generato da un duplice carattere dei diritti costituzionalmente 
stabiliti: da un lato dal loro rango costituzionale, sopraordinato alle ordinarie norme di legge 
[…] dall’altro dal loro carattere di norme tetiche e precisamente di norme tetico-deontiche 
[…] È in forza di questi due caratteri che sono possibili, rispetto ad essi, antinomie e lacune 
nel senso qui precisato.” FERRAJOLI, 2007, p. 910. E ainda, “Si conferma così che antinomie 
e lacune sono vizi […] cioè inosservanze, per incoerenza o incompletezza, di norme sulla 
produzione di norme.” FERRAJOLI, 2007, p. 911. 
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desnecessária a modificação da função tradicionalmente atribuída ao Poder 
Judiciário de conservação e de aplicação da ordem jurídica existente para o 
reconhecimento da função reconstrutiva do ordenamento jurídico realizada pelo 
mandado de injunção e pela autoaplicabilidade e eficácia imediata da constituição 
por interpretação (ZANETI JR., 2014). 

Entretanto, é necessário avançar justamente na teoria dos precedentes, a 
fim de se superar a relação tradicional entre irrepetibilidade do caso concreto e 
discricionariedade judicial - características da teoria mista da interpretação. Esta 
superação não significa um retorno ao jusnaturalismo ou ao objetivismo ético, 
mas, simplesmente, um imperativo de racionalidade. Para tanto, será de grande 
auxílio perceber que, também a decisão do mandado de injunção, poderá assumir 
a função de precedente judicial. Neste sentido, afirma a doutrina: 

De acordo com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, a decisão de procedência, no mandado de injunção, a partir 
da norma constitucional que se alega carente de regulamentação, 
declara o dever de legislar e a mora do legislador e constitui a norma 
faltante. Assim, não só constitui motivo determinante da decisão 
o dever de legislar e a mora em relação à norma constitucional 
do art. “X”, mas também a própria norma elaborada pela Corte 
(MARINONI; SARLET; MITIDIERO, 2012, p. 1.090/1.091).

Dessa forma, a partir da dupla função do mandado de injunção (constitutiva 
e declaratória), a doutrina identifica sua eficácia como precedente judicial do 
ponto de vista horizontal e vertical. Não só o próprio STF estará vinculado ao 
seu precedente (eficácia horizontal), como também os juízes e tribunais deverão 
aplicar a decisão firmada na Corte Superior (eficácia vertical), ao analisarem 
os casos concretos em que houver reclamação contra a não regulamentação da 
mesma norma constitucional. Assim:

Isso significa que, nos próximos mandados de injunção envolvendo 
a necessidade de regulação da mesma norma, o Supremo estará, 
em princípio, obrigado em face de sua decisão pretérita, podendo 
alterá-la apenas ao reconhecer necessidades anteriormente não 
vislumbradas. Porém, a norma elaborada pelo Supremo no 
mandado de injunção “Y”, respeitante a partes determinadas, 
deverá ser utilizada pelos demais juízos e tribunais sempre 
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que, num caso conflitivo concreto, reclamar-se contra a não 
regulamentação da mesma norma constitucional. Há aí eficácia 
vinculante vertical, a obstar consideração diversa (MARINONI; 
SARLET; MITIDIERO, 2012, p. 1.090/1.091).

A questão está relacionada, portanto, com a compreensão adequada da 
inexistência da eficácia ultra partes ou erga omnes no ajuizamento dos mandados  
de injunção individuais e com o papel dos precedentes judiciais em um 
ordenamento jurídico racional do ponto de vista argumentativo. O STF não 
pode e não faz a extensão da sua decisão em abstrato, com efeito de verdadeira 
legislação erga omnes, pois apenas determina a norma aplicável para o caso 
concreto nas ações de mandado de injunção individual. 

Ocorre que a evolução do sistema de precedentes no Brasil indica que a de-
cisão no mandado de injunção tem força de precedente em matéria constitucional 
pelo Supremo Tribunal Federal e resulta na necessária aplicação deste precedente 
com eficácia vinculante por todos os juízes e tribunais inferiores (eficácia vertical) 
e pelo próprio Tribunal (eficácia horizontal). Isto se dá, como veremos mais 
adiante, em razão dos imperativos de racionalidade, universalização da decisão, 
igualdade, confiança legítima, segurança jurídica e economia processual. Assim, 
se a administração pública, não obstante o precedente do STF, negar a concessão 
do direito requerido por falta de regulamentação, o requerente poderá ajuizar 
ação pelas vias comuns ou ordinárias, pleiteando o direito reconhecido pela Corte 
Suprema, sem a necessidade de ajuizamento de novo mandado de injunção33.

33 Neste sentido, esclarece o ponto Luiz Guilherme Marinoni: “Assim, por exemplo, no caso de 
aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência física, é possível, em caso 
de resistência da autoridade administrativa, propor ação, em primeiro grau de jurisdição, em 
face da autoridade responsável pela aplicação da norma, sendo irracional pensar não apenas 
que o juiz de primeiro grau não observará o precedente constitucional, mas também que 
é necessário outro mandado de injunção no STF”. (MARINONI;SARLET; MITIDIERO, 
2012, p. 1.091). Aliás, bem salientou a doutrina que: “A situação, bem vistas as coisas, é 
similar a do MI 284, em que o Supremo Tribunal observou que, em virtude de ter escoado 
o prazo imposto pelo MI 283, tem o interessado o poder de propor, sem a necessidade de 
outro mandado de injunção, ação de perdas e danos. Registrou-se, na ocasião, que, embora 
previamente cientificado no MI 283, o Congresso Nacional absteve-se de adimplir a obrigação 
que lhe foi constitucionalmente imposta, o que torna prescindível nova comunicação 
ao legislador e assegura a possibilidade de ajuizamento, nos termos do direito comum ou 
ordinário, ‘da ação de reparação de natureza econômica instituída em seu favor pelo preceito 
transitório” [MI 284, Pleno, rel. p/ acórdão Min. Celso de Mello, DJ 26.06.1992].” (Ibidem).
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Uma última observação faz-se necessária. Com efeito, admitimos que a 
sentença constitutiva no mandado de injunção tenha eficácia para os demais casos 
idênticos em razão de ser precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não 
há como afastar a mesma lógica nos casos em que a atividade interpretativa da 
Corte é ordinária, nos limites da função judicial clássica. Isso porque a sentença 
constitutiva é muito mais que uma sentença interpretativa, muito mais do que uma 
sentença aditiva, pois completa a norma que a própria constituição afirmou exigir 
regulamentação pelo legislador, constituindo-se em espécie de lacuna fraca/forte. 

Perceba-se, por outro lado, que, se a sentença no mandado de injunção é 
rebus sic stantibus, sujeita a condição resolutiva com a edição de norma pelo 
Poder competente, e, portanto, marcada pela provisoriedade (vale enquanto não 
editada nova norma que regulamente a matéria), a mesma provisoriedade marcará 
qualquer interpretação judicial que assume a função de precedente. Isto porque a 
edição de norma legislativa nova sujeita, imediatamente, a matéria anteriormente 
firmada em precedentes judiciais uma nova análise, mesmo que em controle 
de constitucionalidade concentrado, constituindo-se inovação com prioridade 
àquela norma estabelecida anteriormente pela jurisprudência.

A autoaplicabilidade e eficácia imediata das constituições contemporâneas 
estão fortemente ligadas no campo interpretativo a emergência das chamadas 
normas-princípio, mas este é um assunto a ser abordado em outro texto.
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mediação de conflitos, inclusão  
social e linguagem jurídica: 

potencialidades e superações

Fernanda Tartuce1

Luís Henrique Bortolai2

Resumo

O presente trabalho objetiva, sob a perspectiva dos direitos humanos, 
destacar a relevante inclusão social que pode ser alcançada com a utilização de 
meios eficientes de acesso à justiça. Superar problemas ligados à comunicação 
é fundamental para a construção de respostas conjuntas pelas partes, sendo a 
mediação um mecanismo eficiente para facilitar o diálogo entre pessoas em 
conflito. A atuação do mediador favorece falas simplificadas e, com o uso da 
técnica de escuta ativa, contribui para o enfrentamento de problemas ligados 
à tradicional linguagem jurídica. A utilização de uma linguagem acessível a 
todos é característica da mediação e colabora para superar incompreensões 
técnicas, possibilitando a participação ativa de todos na resolução de disputas.
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Abstract 

The present work aims, from the perspective of human rights, highlights 
relevant social inclusion that can be achieved with the use of efficient means of 
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access to justice. To overcome problems relating to communication is key to 
the construction joint responses by the parts, being the mediation an efficient 
mechanism   to facilitate dialogue between the parts in the conflict. The role of the 
mediator favors simplified conversation using the active listening and contributes  
to face problems related to traditional legal languages. The use of a language 
acessible to all is characteristic of mediation and collaboration techniques to 
overcome misunderstandings , enabling the active participation of all in dispute 
resolution.

Key words

Mediation; Language; Human Rights.

1. relevância do tema

A capacidade limitada das Cortes de Justiça de proporcionar respostas justas 
e tempestivas aos impasses verificados no meio social é um fator importante na 
busca de encaminhamentos eficientes para os problemas verificados na sociedade 
do século XXI. 

No cenário brasileiro, a estrutura judicial deficitária, marcada pela escassez de 
recursos humanos e materiais, conduz a graves problemas na condução do imenso 
volume de causas em trâmite. Ademais, o reiterado descumprimento de decisões 
judiciais gera preocupações quanto ao efetivo alcance da pretendida pacificação 
social, razão pela qual vêm sendo buscadas vias diferenciadas de solução de 
disputas com especial destaque para os meios consensuais.

Vale destacar que, a despeito da crise institucional, a razão apropriada para 
adotar uma ou outra forma de abordar conflitos, sob o ponto de vista das pessoas 
em litígio, tende a ser sua aptidão a gerar respostas produtivas às questões 
controvertidas3. 

3 Como bem pondera Kazuo Watanabe, as formas diferenciadas de tratamento de conflitos de 
interesse devem ser pensadas e implementadas com a preocupação fundamental de adoção 
do meio mais adequado à finalidade de pacificação “e não com a preocupação fundamental 
de solucionar a crise da Justiça. Não é porque o Poder Judiciário está sobrecarregado que 
tentaremos descobrir formas de aliviar a carga.” (WATANABE, Kazuo. Modalidade de 
mediação. In: DELGADO, José. et al. Seminário mediação: Um projeto inovador. Brasília: 
Centro de Estudos Judiciários, CJF, 2003, p. 55). 
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Um pilar importante nos mecanismos consensuais é a autonomia da vontade, 
já que a proposta é que os envolvidos consigam encontrar conjuntamente saídas 
para seus impasses. Para serem protagonistas da própria história e atuarem de 
modo decisivo no rumo de seus destinos, é essencial comunicar-se de modo 
eficiente. 

Quando se cogita um sistema eficiente de acesso à justiça, qual o papel da 
linguagem? Sob o prisma jurídico, qual meio de solução de disputas tende a ser 
mais acessível sob o prisma comunicacional? Como a mediação de conflitos se 
situa nesse cenário?

Estes questionamentos são importantes porque em todos os sistemas jurídicos 
busca-se habilitar cada pessoa a tutelar plenamente seus direitos. A linguagem 
jurídica, porém, nem sempre contribui para tal desiderato, já que seu viés técnico 
acaba contribuindo para que faltem informações e sobrem incompreensões 
quanto à existência de direitos e interesses relevantes.

2. direitos humanos, cidadania e inclusão

No Brasil a temática dos direitos humanos é a um só tempo recente e urgente: 
é nova porque passou a integrar o universo cultural a partir de movimentos sociais 
que enfrentaram a ditadura militar buscando recuperar direitos civis e políticos; 
é urgente porque a desigualdade social e econômica – infelizmente histórica – 
“serviu de resguardo para a formação de uma sociedade muito afeita a privilégios 
e carências”4. 

Não há como negar que a efetivação dos direitos humanos constitui 
importante caminho para aproximar as pessoas de uma resposta satisfatória aos 
anseios que ostentam em prol de sua dignidade. A efetivação do acesso à justiça se 
mostra essencial para a materialização dos direitos humanos por possibilitar aos 
indivíduos a concretização de outros direitos5. 

4 VIOLA, Solon Eduardo Annes; PIRES, Thiago Vieira. O movimento de direitos humanos 
e a produção da democracia. In: BRABO, Tânia Suely Antonelli Marcelino; DOS REIS, 
Martha. Educação, direitos humanos e exclusão social. Marília: Cultura Acadêmica, 2012, 
p. 27.

5 BEDIN, Gilmar Antonio; SPENGLER, Fabiana Marion. O direito de acesso à justiça 
como concretização dos direitos humanos: garantias no âmbito nacional e internacional. In: 



274 volume 04

i encontro de internacionalização do conpedi

Como destacado, o Poder Judiciário brasileiro infelizmente não vem 
conseguindo atender tantas demandas – muitas, aliás, decorrentes da inação de 
outros Poderes estatais. Além da crise de eficiência de que padece, tal Poder ainda 
tem sido visto como incapaz de distribuir justiça com isonomia.6

Um aspecto que contribui para tal impressão é o distanciamento que o 
Poder Judiciário, marcado por intenso ritualismo, acaba revelando em relação 
aos indivíduos. Como bem destaca Oscar Chase, a decisão judicial “confirma 
ritualmente a posição diferenciada exercida por seu prolator7”.

Tal situação é preocupante e enseja reflexões sobre a necessária inclusão social; 
afinal, “um cidadão que se vê obrigado a aceitar as razões da forma, e não a forma 
das razões de seu contendor, é um não cidadão.”8 

Como bem lembra Vicente de Paula Barreto, é a cidadania que permite ao 
individuo sentir-se partícipe da sociedade, que deve mostrar preocupação ativa 
com sua sobrevivência digna:

Assim, verifica-se que a cidadania é uma relação de mão dupla: 
dirige-se da comunidade para o cidadão, e também do cidadão 
para a comunidade. Portanto, só se pode exigir de um cidadão 
que assuma responsabilidades quando a comunidade política 
tiver demonstrado claramente que o reconhece como membro, 
inclusive, através da garantia de seus direitos sociais básicos. O 

SPENGLER, Fabiana Marion; BEDIN, Gilmar Antonio. (orgs.). Acesso à justiça, direitos 
humanos & mediação. Curitiba: Multideia, 2013, p. 108.

6 Como bem destaca Maria Tereza Sadek, no Brasil “[...] a percepção popular sobre o 
Judiciário é notavelmente negativa, fundada no entendimento de que não existe 
igualdade, de que nossa Justiça é implacável com o ladrão de galinhas e com os pobres, 
mas morosa e tolerante com os poderosos” (SADEK, Maria Tereza. Poder judiciário e 
democracia: Uma vista ao “o poder judiciário no regime democrático”. In: BENEVIDES, 
Maria Victória de Mesquita; BERCOVICI, Gilberto; DE MELO, Claudineu. Direitos 
humanos, democracia e república: Homenagem a Fábio Konder Comparato. São Paulo: 
Quartier Latin, 2009, p. 716).

7 CHASE, Oscar G. Direito, cultura e ritual: sistemas de resolução de conflitos no contexto da 
cultura comparada. Tradução: ARENHART, Sergio; OSNA, Gustavo. São Paulo: Marcial 
Pons, 2014, p. 169.

8 LOPES, José Reinaldo de Lima. Crise da norma jurídica e a reforma do judiciário. In: FARIA, 
José Eduardo. (org.). Direitos humanos, direitos sociais e justiça. 1. ed. 2 tir. São Paulo: 
Malheiros, 1994, p. 74.
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reconhecimento de integração na comunidade depende, deste 
modo, não apenas da garantia dos direitos civis e políticos, mas 
também da participação nos direitos sociais indispensáveis para 
ter uma vida digna.9

Como se percebe, a inclusão do outro é essencial para o desenvolvimento 
de novos pontos de vista e perspectivas na busca de soluções para os problemas 
existentes na realidade contemporânea. 

Lembra Ada Grinover que a participação popular na administração 
da justiça constitui importante capítulo da democracia participativa, 
desdobrando-se o princípio participativo em dois momentos principais: 1. 
intervenção na hora da decisão; 2. controle do exercício do poder por seus 
representantes.10 

Para a autora, tal participação popular “responde a exigências de legitimação 
democrática do exercício da jurisdição e instâncias prementes de educação cí-
vica”, sendo forjada na informação, no conhecimento, na conscientização, no 
controle, na corresponsabilidade e na manifestação da participação direta de 
leigos na distribuição da justiça11.

A participação de leigos em atividades judiciárias é interessante porque 
aproxima o cidadão da gestão de conflitos e o habilita a participar com efetividade 
da distribuição de justiça. No Brasil, porém, algumas resistências são expostas em 
relação à atuação de tais sujeitos; como lembra José Reinaldo de Lima Lopes, a 
premissa de que eles não podem decidir encontra raízes históricas precisas e nada 
democráticas no direito brasileiro, sendo elas:

9 BARRETO, Vicente de Paulo. Reflexões sobre os direitos sociais. In: SARLET, Ingo Wolfgang. 
(org.). Direitos fundamentais sociais: estudos de direito constitucional, internacional e 
comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 131.

10 GRINOVER, Ada Pellegrini. Os fundamentos da justiça conciliativa. Disponível em http://
wwwh.cnj.jus.br/portal/images/programas/movimento-pela-conciliacao/arquivos/cnj_%20
portal_artigo_%20ada_mediacao_%20e_%20conciliacao_fundamentos1.pdf.  Acesso em 
10 de junho de 2014.

11 GRINOVER, Ada Pellegrini. A conciliação extrajudicial no quadro participativo. In: 
GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo. 
Participação e processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, p. 288.
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[...] fruto do despotismo esclarecido, pombalino, e do controle 
rígido da máquina arrecadadora colonial. Certo que a justiça 
profissional é também democrática, liberal e garantia do cidadão. 
No entanto, os regimes mais democrático-liberais, como os 
Estados Unidos e Inglaterra, jamais abriram mão da forte presença 
dos leigos no seu sistema judicial através dos júris e dos juizados 
de paz.12

Na adoção de mecanismos consensuais, a utilização de pessoas leigas tem 
se revelado importante não só para ampliar os limitados recursos humanos 
existentes no aparelho judiciário como também com vistas a preservar o 
julgador para exercer a nobre função decisória caso a tentativa de acordo reste 
infrutífera.

A inclusão social no modo de gerir o conflito e a promoção de sua pacificação 
são alcançadas quando os envolvidos têm chance de dar voz às suas percepções 
e promover a busca de seus interesses de forma clara e serena, em um ambiente 
favorável à facilitação do diálogo13.

Nas palavras de Andrei Korner, as concepções culturais são muito diferen-
ciadas na sociedade; assim,

[...] é necessário adotar não apenas um modelo de conciliação 
que satisfaça as condições externas formais de um consenso, 
mas, também, uma forma para que as diferenças sociais e 
culturais possam ser levadas em consideração e diferentes 
padrões valorativos sejam incorporados no momento do 
consenso14.

Sob o prisma jurídico, mecanismos consensuais de solução de disputas tendem 
a ser mais acessíveis em termos de comunicação ao permitir que as partes possam 
retomar conversações de modo produtivo.

12 LOPES, José Reinaldo De Lima. Crise da norma jurídica e a reforma do judiciário. In: FARIA, 
José Eduardo. (org.). Direitos humanos, direitos sociais e justiça. 1. ed. 2 tir. São Paulo: 
Malheiros, 1994, p. 75.

13 TARTUCE, Fernanda. Técnicas de mediação. In: DA SILVA, Luciana Aboim Machado 
Gonçalves. (org.). Mediação de conflitos. v. 1. São Paulo: Atlas, 2013, p. 42. 

14 KOERNER, Andrei. Juizados especiais e acesso à justiça. Anais do Seminário sobre os Juizados 
Especiais Federais. Brasília: AJUFE, 2002, p. 28.
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3. mediação de conflitos para retomada da comu-
nicação

Desde os primórdios da civilização o acesso à justiça (enquanto possibilidade 
de composição justa do conflito) pôde ser concretizado pela atuação direta dos 
interessados ou pela mediação de um terceiro15.

Embora sua adoção venha sendo tratada como um novo paradigma na 
metodologia de composição de conflitos, a história revela a utilização da mediação, 
de forma constante e variável, desde os tempos mais remotos, em diversas culturas 
(judaicas, cristãs, islâmicas, hinduístas, budistas, confucionistas e indígenas.)16

O resgate atual da autocomposição é compreensível: mecanismos tradicionais 
como a força, o poder e a autoridade vêm perdendo espaço no mundo 
contemporâneo, sendo crescente a consciência sobre a necessidade de obter o 
consentimento do outro como método construtivo e de resultados duradouros 
tanto em contratos como na solução de disputas.17

Compreende-se que o cerne do acesso à justiça não é possibilitar que todos 
possam ir à corte, mas sim que possam realizar a justiça no contexto em que se 
inserem, com a salvaguarda da igualdade efetiva entre os envolvidos.18

Atualmente vem sendo repensada a atitude automática de levar a juízo19 toda 

15 MENDONÇA, Angela Hara Buonomo.  A reinvenção da tradição do uso da mediação, 
In: WALD, Arnaldo. (coord.). Revista de Arbitragem e Mediação. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, ano 1, n. 03, set./dez. 2004, p. 145.

16 MENDONÇA, Angela Hara Buonomo.  A reinvenção da tradição do uso da mediação. 
In: WALD, Arnaldo. (coord.). Revista de Arbitragem e Mediação. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, ano 1, n. 03, set./dez. 2004, p. 142.

17 GARCEZ, José Maria Rossani. Negociação. ADRS. Mediação, conciliação e arbitragem. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2004, p. 05.

18 PEDROSO, João; TRINCÃO, Catarina; DIAS, João Paulo. E a justiça aqui tão perto? 
– as transformações no acesso ao direito e à justiça. Disponível em: http://www.oa.pt/
Uploads/%7B3CF0C3FA-D7EF-4CDE-B784-C2CACEE5DB48%7D.doc. Acesso em 10 
de junho de 2014.

19 Como expõe Humberto Dalla, “[...] verdade que a composição justa dos conflitos vem se 
tornando cada vez mais complexa, pois além do crescente demandismo representado pelas 
lides individuais, cuja solução se resume a resolver a pendência na dicotomia vencedor-
vencido, a crise na prestação jurisdicional se mostra mais evidente na solução dos 
megaconflitos que hoje se expandem pela sociedade massificada e competitiva, mostrando-se 
a solução adjudicada não raro, deficiente.” (Prefácio da obra Acesso à justiça, direitos humanos 
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e qualquer situação controvertida; é forçoso considerar, na atual conjuntura, a 
necessidade de romper o pensamento tradicional e considerar a nova ordem que 
contempla meios extraprocessuais de abordagem de conflitos. Para tanto, revela-
se indispensável a mudança de pensamento e de sentimento de modo a alterar a 
forma de refletir sobre as demandas20.

Ao abordar o acesso à justiça no modelo tradicional, Humberto Dalla destaca 
que algumas vezes busca-se uma solução que acaba se resumindo a resolver 
apenas a crise jurídica, deixando em aberto crises de outra natureza; como estas 
não foram conjuntamente dirimidas, a tendência é que elas retornem em um 
momento futuro “porventura até recrudescidas.”21

Em interessante estudo financiado pela União Europeia constatou-se que o 
tempo perdido por não se buscar a mediação é estimado em uma média de 331 a 
446 dias extras, com custos legais extras que variam de 12.471 euros para 13.738 
euros por edição; não há como negar que dirimir litígios fora dos tribunais poupa 
recursos para os sistemas judiciais e pode reduzir os custos legais 22.

Rapidez nas respostas e redução de custos23 são dois fatores que certamente 
tornam a via consensual bem atraente.

Assim, sendo possível (e desejável) que as pessoas resolvam, em conjunto, o 
conflito, há de se operar a autocomposição, pela qual as partes entram em contato 

& mediação. SPENGLER, Fabiana Marion; BEDIN, Gilmar Antonio. (orgs.). Acesso à justiça, 
direitos humanos & mediação. Curitiba: Multideia, 2013, p. 10).

20 WARAT, Luis Alberto. O ofício do mediador. v. 1. Florianópolis: Habitus, 2001, p. 31.
21 SPENGLER, Fabiana Marion; BEDIN, Gilmar Antonio. (orgs.). Acesso à justiça, direitos 

humanos & mediação. Curitiba: Multideia, 2013, p. 10.
22 “Según un estudio financiado por la UE, el tiempo que se pierde al no recurrir a la mediación 

se calcula en un promedio de entre 331 y 446 días suplementarios en la UE, con costes 
jurídicos suplementarios que van de 12 471 EUR a 13 738 EUR por asunto. Solucionar 
los litigios fuera de los tribunales permite ahorrar recursos a los sistemas judiciales y puede 
reducir las costas judiciales” (MARTÍN, Nuria Belloso. El acceso a la justicia como derecho 
fundamental: la mediación en la Unión Europea como instrumento de acceso a la justicia. In: 
SPENGLER, Fabiana Marion; BEDIN, Gilmar Antonio. (orgs.). Acesso à justiça, direitos 
humanos & mediação. Curitiba: Multideia, 2013, p. 135).

23 MARTÍN, Nuria Belloso. El acceso a la justicia como derecho fundamental: la mediación  en 
la Unión Europea como instrumento de acceso a la justicia. In: SPENGLER, Fabiana Marion; 
BEDIN, Gilmar Antonio. (orgs.). Acesso à justiça, direitos humanos & mediação. Curitiba: 
Multideia, 2013, p. 136.
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e ajustam entre si uma saída para o conflito com a colaboração de um facilitador 
do diálogo.

A mediação implica na atuação, junto às pessoas em conflito, de um terceiro 
imparcial capacitado tecnicamente para facilitar a comunicação de modo a 
propiciar que os envolvidos, a partir de uma compreensão ampliada dos meandros 
da situação controvertida, possam engendrar respostas conjuntas sobre questões 
relevantes da controvérsia24.

Nesse sentido, o papel do mediador é restabelecer canais mínimos de 
comunicação entre as partes25 de modo a conduzir o debate produtivo entre elas e 
estimular a compreensão mútua pela apresentação de novos pontos de vista sobre 
a situação controvertida; tais percepções são extraídas da conversação instaurada 
podiam ser até então imperceptíveis por conta das falhas de comunicação ine-
rentes ao estado conflituoso26. 

A partir de tal perspectiva, a retomada da comunicação é vista como a 
finalidade maior da mediação: entende-se que ela é exitosa quando, por força da 
facilitação do diálogo, as pessoas podem retomar o diálogo de forma adequada27.

Constituem diretrizes essenciais na mediação a participação das partes, a 
colaboração criativa entre elas e o resultado “ganha-ganha”.28

O propósito da mediação é viabilizar o alcance da solução mais apropriada 
contando com a participação decisiva de todos os envolvidos na controvérsia na busca 
do resultado que satisfaça seus interesses, destacando-se que tal atuação conjunta 
poderá preservar seu relacionamento e proporcionar uma sensação de justiça.29

24 TARTUCE, Fernanda. Técnicas de mediação. In: DA SILVA. Luciana Aboim Machado 
Gonçalves. (org.). Mediação de conflitos. v. 1. São Paulo: Atlas, 2013, pp. 42/57. 

25 CAPPELLETTI, Mauro. (org.), Access to Justice, v. II, livro 1, Milano: Sijthoff/Giuffrè, 1978, 
p. 60.

26 CAPPELLETTI, Mauro. (org.), Access to Justice, v. II, livro 1, Milano: Sijthoff/Giuffrè, 1978, 
p. 97.

27 SALES, Lilia Maia de Morais. Mediação de conflitos: família, escola e comunidade. Florianópolis: 
Conceito Editorial, 2007, p. 35.

28 KOVACH, Kimberlee; LOVE, Lela. Mapping Mediation: The Risks of Riskin’s Grid. v. 71. 
Harvard Negotiation Law Review, 1998, p. 14.

29 WATANABE, Kazuo. Cultura da sentença e cultura da pacificação. In: MORAES, Maurício 
Zanoide; YARSHELL, Flávio Luiz. (coords.). Estudos em homenagem à professora Ada 
Pellegrini Grinover. São Paulo: DPJ, 2005, pp. 684/690.
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Como se percebe, as finalidades são audaciosas, nada havendo de fácil na 
tarefa do mediador; para bem cumprir sua missão, sobreleva a importância da 
adoção de técnicas apropriadas na condução dos meios consensuais30, dentre as 
quais se destaca a escuta ativa.

4. fala e escuta ativa na mediação

A ineficácia da comunicação, situação marcante em cenários conflituosos, 
pode se dar por diversos motivos, como ausência (ou até excesso) de informações, 
falta de concentração e abalo emocional dos envolvidos. 

Como bem explana Helena Mandelbaum, facilitadores da comunicação 
têm “a responsabilidade de, no fluxo de suas falas e escutas, criar condições que 
possibilitem cenários colaborativos dentro da conciliação e da mediação.”31

Na mediação as partes são convidadas a falar para expor sua visão dos fatos 
e propor saídas para os impasses verificados; sobreleva destacar a estratégia de 
combinar que cada um fale na primeira pessoa, buscando explicar como atuou e 
o que sentiu sem apontar a culpa para o outro32.

A “escuta ativa” configura uma importante técnica da mediação; por meio 
dela, busca-se valorizar o sentido do que é dito com vistas a compreender o que 
foi exposto pelo interlocutor. 

Para Arménio Rego, a escuta ativa implica em ouvir uma mensagem, 
pressupondo interesse pela pessoa e pela comunicação com vistas à boa 
compreensão da mensagem; para o autor, ela é uma pedra de toque da eficácia 
comunicacional.33

Tal técnica é importante por permitir perceber que a pessoa é objeto de 
atenção, mostrando-se o interlocutor interessado em seus pensamentos 

30 TARTUCE, Fernanda. Técnicas de mediação. In: DA SILVA. Luciana Aboim Machado 
Gonçalves. (org.). Mediação de conflitos. v. 1 São Paulo: Atlas, 2013, pp. 42/57.

31 MANDELBAUM, Helena Gurfinkel. Comunicação: teoria, axiomas e aspectos. In: PRADO 
DE TOLEDO, Armando Sérgio; TOSTA, Jorge; ALVES, José Carlos Ferreira. (org.). Estudos 
avançados de mediação e arbitragem. v. 1. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, pp. 45/68.

32 TARTUCE, Fernanda. Técnicas de mediação. In: DA SILVA. Luciana Aboim Machado 
Gonçalves. (org.). Mediação de conflitos. v. 1. São Paulo: Atlas, 2013, pp. 42/57.

33 REGO, Arménio; OLIVEIRA, Carlos Miguel; MARCELINO, Ana Regina; PINA E 
CUNHA, Miguel. Couching para executivos. 2 ed., Lisboa: Escolar Editora, 2007, p. 301.
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e em suas opiniões; é também conhecida como “reciprocidade”, já que “as 
duas pessoas estão comprometidas no processo de ouvir ativamente e trocar 
informações.”34

Pela escuta ativa, o mediador não só ouve, mas considera atentamente as 
palavras ditas e as mensagens não expressas verbalmente (mas reveladas pelo 
comportamento de quem se comunica). A demonstração de muitos elementos 
relevantes pode ser depreendida a partir de sua postura, de sua expressão facial e 
mesmo do contato visual35. Como se percebe, a percepção do mediador supera a 
mera consideração das palavras, razão pela qual se costuma afirmar que “escutar 
é diferente de ouvir”.36

Falhas, contudo, podem fazer com que o “escutar” se torne “ouvir”, passando 
o mediador a pressupor, a selecionar, a ouvir apenas parte do conteúdo revelado. 
Por esta razão, é essencial que o mediador não se deixe envolver pela complexa 
experiência conflituosa das partes, que podem tentar manipulá-lo37. Nesse 
sentido,

Por meio da escuta ativa, o mediador assegura-se de que 
compreende o conteúdo global da comunicação e o significado 
de palavras e expressões empregadas pelo mediando, muitas 
vezes com terminologia e formas que não lhe são familiares. 
Ela permite identificar sarcasmos, ofensas veladas, críticas 
dissimuladas, metáforas e analogias eventualmente agressivas ou 
pouco lisonjeiras, que o mediador deve neutralizar; e confirma 
que uma parte compreendeu o conteúdo comunicado pela outra. 
Muitas vezes o mediando não manifesta que não entendeu uma 
mensagem (para ocultar sentimentos de inferioridade, porque 

34 MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ. A escuta ativa e a mediação. INFORME NMC 
- XLIII – 09 a 15 de abril, 2010, Ministério Público do Ceará. Disponível em http://www.
pgj.ce.gov.br/nespeciais/nucleomed/pdf/NMC_Informe_43.pdf . Acesso em 10 de junho de 
2014.

35 “A mediação valoriza o verbal e o não verbal, o sensorial, a postura  corporal, o que acontece 
no nível energético das pessoas, e nada, em princípio, deve ser desprezado.” (BUITONI, 
Ademir. A função da intuição na mediação. Disponível em http://jus2.uol.com.br/doutrina/
texto.asp?id=10746 Acesso em 13 de junho de 2014). 

36 TARTUCE, Fernanda. Técnicas de mediação. In: DA SILVA. Luciana Aboim Machado 
Gonçalves. (org.). Mediação de conflitos. v. 1. São Paulo: Atlas, 2013, pp. 42/57.

37 TARTUCE, Fernanda. Técnicas de mediação. In: DA SILVA. Luciana Aboim Machado 
Gonçalves. (org.). Mediação de conflitos. v. 1. São Paulo: Atlas, 2013, pp. 42/57.
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não prestou suficiente atenção, ou simplesmente, por não tomar 
conhecimento dela); cabe ao mediador evitar que isso aconteça.38

A técnica da escuta ativa é muito utilizada por mediadores como ferramenta 
eficaz na abordagem de controvérsias. 

A escolha das palavras se mostra vital para uma boa comunicação entre as 
pessoas; segundo estudiosos, a escuta ativa “[...] implica que prestemos atenção 
não só ao conteúdo da mensagem de cada uma das partes, mas também aos 
sentimentos e emoções nelas implicadas, aos índices não verbais e ao contexto em 
que a mensagem é proferida.”39 

Muitas vezes, quando os mediandos tratam de temas delicados de ordem pessoal,  
a escuta se mostra fundamental para o bom andamento das interações, sendo impor-
tante demonstrar zeloso acolhimento na abordagem do que ali está sendo debatido. 

Sobreleva destacar que, a partir da iniciativa de promover a fala e a 
escuta recíprocas entre os envolvidos na controvérsia, o mediador dá valor às 
ponderações das partes e as libera do “jugo hermético da linguagem jurídica”; 
com isso, aproximam-se os destinatários do serviço publico essencial, alcançando 
o desiderato da justiça de forma mais transparente.40 

5. linguagem jurídica

A linguagem, enquanto meio de comunicação de informações, é sempre um 
ponto fundamental a ser considerado, já que sua configuração se mostra essencial 
para a integral compreensão de conteúdos. Sua simplificação promove um contato 
mais fácil com o teor a ser comunicado e certamente facilita o diálogo. 

Como bem lembra Helena Abdo, na comunicação a escolha de palavras que 
formam uma determinada linguagem tem fundamental importância41.

Caso uma pessoa se empenhe em conhecer seus direitos e deveres, compre-
enderá facilmente o teor previsto nas leis? Infelizmente a resposta tende a ser 

38 FIORELLI, José Osmir; FIORELLI, Maria Rosa; MALHADAS JÚNIOR, Marcos Júlio 
Olivé. Mediação e solução de conflitos: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2008, p. 62.

39 FACHADA, Maria Odete. Psicologia relações interpessoais.  Lisboa: Rumo, 1991, p. 323.
40 NALINI, José Renato. O juiz e o acesso à justiça. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 91.
41 ABDO, Helena. Mídia e processo. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 149.
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negativa porque o vocabulário jurídico é complexo, não sendo seus termos 
compreensíveis por qualquer pessoa. Para José Carlos Barbosa Moreira, 

[...] em direito, como em tudo mais, formam-se palavras e 
expressões técnicas de feição capaz de assustar quem não haja 
feito estudos especializados. Que se pode esperar, por exemplo, 
quando se atiram a ouvidos inexpertos pedradas sonoras da força 
de “casamento putativo”, “mútuo feneratício” ou “embargos 
infringentes”?42

É inegável a especificidade da linguagem jurídica; os inúmeros termos técnicos 
e as expressões peculiares à área formam um léxico que tende a ser totalmente 
compreendido apenas no meio jurídico. Afinal, o Direito configura uma ciência 
refinada com vocabulário próprio e demanda apuro na utilização de seus termos43.

Obviamente a sim plificação da linguagem jurídica configura instrumento 
fundamental para o acesso à Justiça.44 Ao ponto, merece destaque a critica de José 
Carlos Barbosa Moreira quanto a excessos cometidos por alguns operadores do 
direito, já que o preciosismo agrava o sentimento de distância em relação à Justiça 
que já marca normalmente o leigo por não conseguir se identificar com qualquer 
“dos atores de um espetáculo cujo sentido lhe escapa”45.

Tem plena razão o jurista: o discurso floreado e empolado exclui do diálogo os 
interlocutores que não são versados na área e enseja natural desconfiança.46 

42 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A linguagem forense. Disponível em http://www.ebah.com.
br/content/ABAAAAhp0AI/a-linguagem-forense. Acesso em 14 de fevereiro de 2014. 

43 ADBO, Helena. Mídia e processo. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 149.
44 GUIMARÃES, Luciana Helena Palermo de Almeida. A simplificação da linguagem jurídica 

como instrumento fundamental de acesso à justiça. In: Publicatio Ciências Humanas, 
Linguistica, Letras e Artes. v. 20, n. 2. Universidade Estadual de Ponta Grossa: Editora 
UEPG, 2012, p. 174.

45 “O abuso de palavras e expressões não portuguesas, ainda que corretas, denota um 
exibicionismo que só contribui para fortalecer a má reputação do linguajar judiciário. Para o 
estranho ao meio, a impressão quase inevitável é a de que lhe estão querendo sonegar o acesso 
à compreensão do que se passa - e não espanta que ele suspeite de querer-se ocultar por trás 
disso alguma inconfessável cavilação. O mesmo se dirá, aliás, do preciosismo que se compraz 
em exumar modos arcaicos de dizer, em esquadrinhar dicionários à cata de vocábulos raros, 
em retorcer as frases num labirinto de circunlóquios.” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. 
A linguagem forense. Disponível em http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAhp0AI/a-
linguagem-forense. Acesso em 14 de fevereiro de 2014). 

46 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A linguagem forense. Disponível em http://www.ebah.com.
br/content/ABAAAAhp0AI/a-linguagem-forense. Acesso em 14 de fevereiro de 2014.
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No ambiente judiciário predominam expressões técnicas, não sendo raro que 
os litigantes se sintam alijados da comunicação entabulada entre advogados, magis-
trados e membros do Ministério Público. Mesmo ao buscar informações nas serventias 
judiciais é comum que os cidadãos não consigam compreender o teor dos dados 
apresentados por conta do uso de expressões jurídicas ininteligíveis para os leigos.

É necessário mudar tal cenário e atuar com clareza na gestão dos conflitos, 
sendo de todo apropriadas as advertências de José Carlos Barbosa Moreira:

Seria mais prudente, na maioria dos casos, aderir aos modos 
corriqueiros de dizer; e sobretudo, na falta de melhor, buscar a 
clareza, que não é qualidade desprezível. Quem pleiteia deve 
lembrar-se, antes de mais nada, de que necessita fazer-se entender 
ao menos por quem vai decidir; quem decide, de que necessita 
fazer-se entender ao menos por quem pleiteou. Linguagem forense 
não precisa ser, não pode ser sinônimo de linguagem cifrada. 
Algum esforço para aumentar a inteligibilidade do que se escreve 
e se diz no foro decerto contribuiria para aumentar também 
a credibilidade dos mecanismos da Justiça. Já seria um passo 
aparentemente modesto, mas na realidade importante, no sentido 
de introduzir certa dose de harmonia no tormentoso universo da 
convivência humana47.

Na mediação, a partir da proposta de que o individuo em conflito tenha 
oportunidade de falar sobre a situação controvertida com liberdade e sem 
formalismo, à tendência é que o peso da linguagem jurídica tenha menor impacto.

6. superação de problemas da linguagem jurídica na 
mediação

Nos meios consensuais, a linguagem pode ser vista como a matéria prima 
do terceiro facilitador, pois é por ela que se pode estabelecer com o outro um 
domínio consensual de significados comuns.48

47 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A linguagem forense. Disponível em http://www.ebah.com.
br/content/ABAAAAhp0AI/a-linguagem-forense. Acesso em 14 de fevereiro de 2014.

48 MANDELBAUM, Helena Gurfinkel. Comunicação: teoria, axiomas e aspectos. In: PRADO 
DE TOLEDO, Armando Sérgio; TOSTA, Jorge; ALVES, José Carlos Ferreira. (org.). Estudos 
avançados de mediação e arbitragem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 53.
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A retirada do rigor e do formalismo comuns à atuação junto ao Poder Judiciário 
permite a participação mais ativa na busca por um denominador comum nos 
interesses em disputa. A disseminação de ideias e pensamentos de forma simples 
se mostra um relevante mecanismo para possibilitar um diálogo eficiente. 

Logo na carta convite para que o contendor compareça à sessão de mediação 
costuma-se evitar o uso da linguagem jurídica tradicional: são utilizados termos 
facilmente compreensíveis para que o convidado saiba rapidamente o que se propõe, 
de modo que termos impositivos como “citação” e “intimação” são evitados49.

Sendo aceito o convite e estando os contendores à mesa prontos para o inicio 
do procedimento, o papel do mediador será fundamental para suprir falhas de 
comunicação e gerar um bom aproveitamento do diálogo estabelecido entre os 
envolvidos50. 

Para cumprir sua missão enquanto facilitador de uma conversação salutar é 
essencial que o mediador promova uma comunicação clara, empática, apreciativa, 
inclusiva e respeitosa.51

Nas etapas iniciais do procedimento de mediação cada pessoa é chamada a 
expor sua visão sobre os fatos controvertidos de modo tanto o mediador quanto o 
contendor possam compreender sua percepção sobre o ocorrido. 

Simplificar a linguagem é uma via propícia ao bom andamento da mediação 
por equalizar a comunicação e viabilizar que seus participantes atinjam máxima 
compreensão sem gerar percepções distorcidas ou desequilibradas. 

Como a mediação busca a retomada do diálogo eficiente, não faz sentido 
que uma parte tenha maiores oportunidades de se comunicar do que outra. Na 
mediação, as partes têm igual chance de se manifestar, já que todas estão ali para 
buscar conjuntamente meios de superar a situação controvertida. 

49 PEREIRA JUNIOR, Ricardo. Os centros judiciários de solução de conflitos e cidadania. In: 
PRADO DE TOLEDO, Armando Sérgio; TOSTA, Jorge; ALVES, José Carlos Ferreira. 
(org.). Estudos avançados de mediação e arbitragem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 36.

50 MENDONÇA, Angela Hara Buonomo. A reinvenção da tradição do uso da mediação. 
In: WALD, Arnaldo. (coord.). Revista de arbitragem e mediação. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, ano 1, n. 03, set./dez. 2004, p. 146.

51 MANDELBAUM, Helena Gurfinkel. Comunicação: teoria, axiomas e aspectos. In: PRADO 
DE TOLEDO, Armando Sérgio; TOSTA, Jorge; ALVES, José Carlos Ferreira. (org.). Estudos 
avançados de mediação e arbitragem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 66.
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Ao abordar a mediação comunitária, aponta Fabiana Marion Splenger que 
sua função é reabrir os canais de comunicação interrompidos e reconstruir laços 
destruídos; nesse contexto, seu mais relevante desafio “é aceitar a diferença e a 
diversidade, o dissenso e a desordem por eles gerados. Sua principal ambição 
não consiste em propor novos valores, mas em restabelecer a comunicação entre 
aqueles que cada um traz consigo.”52

Uma técnica interessante é que o mediador use o modo afirmativo para checar 
a compreensão de certas afirmações e seguir evoluindo na comunicação; ao 
parafrasear e resumir o que foi dito, o mediador permite que o interlocutor possa 
ouvir-se e perceber de forma clara o que expressou.53

Como bem destaca Mirian Blanco Muniz, esta ferramenta tende a levar o 
mediando a conscientizar-se, “uma vez que lhe é oferecida a oportunidade de 
ouvir-se na fala do mediador.”54

Quando devidamente realizada, a mediação tem se revelado um meio útil na 
abordagem de conflitos por possibilitar maior interação entre as partes e viabilizar 
que elas cheguem à resposta mais viável para a situação apresentada.

 Para Helena Mandelbaum, a linguagem gera possibilidades:

“[...] estas residem nas interpretações que fazemos do que acontece 
e, consequentemente, são geradas nas conversações com os outros 
e conosco mesmos. Com a criação de possibilidades, construímos 
um futuro diferente, que é o resultado do que acontece ou não 
acontece no presente.”55

52 SPENGLER, Fabiana Marion. A mediação comunitária enquanto política pública eficaz no 
tratamento dos conflitos. In: REIS, Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta (orgs.). Direitos 
sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Tomo 11. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 
2011, p. 176.

53 TARTUCE, Fernanda. Técnicas de mediação. In: DA SILVA. Luciana Aboim Machado 
Gonçalves. (org.). Mediação de conflitos. v. 1. São Paulo: Atlas, 2013, pp. 42/57.

54 MUNIZ, Mirian Blanco. Mediação: técnicas e ferramentas. In: PRADO DE TOLEDO, 
Armando Sérgio; TOSTA, Jorge; ALVES, José Carlos Ferreira. (org.). Estudos avançados de 
mediação e arbitragem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 226.

55 MANDELBAUM, Helena Gurfinkel. Comunicação: teoria, axiomas e aspectos. In: PRADO 
DE TOLEDO, Armando Sérgio; TOSTA, Jorge; ALVES, José Carlos Ferreira. (org.). Estudos 
avançados de mediação e arbitragem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, pp. 53/54.
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Por fim, vale destacar que, caso a mediação resulte em um acordo, seu teor 
deve ser exposto em linguagem clara e objetiva para que os signatários possam, 
independentemente de seu grau de escolaridade ou de condição sócio econômica, 
compreendê-lo integralmente.56

7. conclusões

Quando se cogita de um eficiente sistema de acesso à justiça, a linguagem 
desempenha um papel essencial para efetivar direitos humanos e gerar concreta 
inclusão social; afinal, é preciso que o indivíduo não só conheça e compreenda 
seus direitos, como também que possa se comunicar de modo eficiente.

Sob o prisma jurídico, a mediação configura um mecanismo de solução de 
disputas acessível sob o aspecto comunicacional por viabilizar participação ativa 
dos envolvidos e interação direta entre eles com a qualificada intervenção de um 
terceiro imparcial.

A linguagem jurídica pode ensejar falta de compreensão e piorar o 
distanciamento entre as pessoas por dificultar sua comunicação de modo claro e 
eficiente; é essencial superar tal óbice, sendo de todo recomendável a adoção de 
meios de abordagem de disputas que liberem as pessoas do jugo hermético dos 
termos técnicos.

A mediação pode contribuir decisivamente para a efetiva participação social 
na gestão de conflitos ao envolver atividades de fala, escuta e considerações 
recíprocas que buscam superar formalismos e gerar diálogos produtivos entre os 
envolvidos, viabilizando-lhes o pleno entendimento e o amplo atendimento de 
seus interesses.
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mobilidade urbana e os direitos 
humanos dos usuários do transporte 

público de aracaju, se/brasil
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Resumo

O objetivo do artigo é analisar a relação entre mobilidade urbana e os direitos 
humanos dos usuários do transporte público de Aracaju, Estado de Sergipe, 
Brasil. Com natureza descritiva, exploratória e caráter quali-quantitativo, o estudo 
utilizou dados secundários e primários, obtidos em levantamento de campo 
com usuários de transporte público. Os dados foram analisados com estatística 
descritiva e análise de conteúdo. Os resultados apontaram más condições de 
atendimento à população e a necessidade de articulação entre as três esferas de 
governo, União, Estados e Município, dada a amplitude e a complexidade dos 
problemas de transporte e questão urbana, com intensa participação da sociedade 
civil organizada e não organizada.
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The objective of this paper is to analyze the relation between urban mobility 
and the human rights for public transport users in Aracaju, State of Sergipe, 
Brazil. With a descriptive, exploratory and qualitative-quantitative character, the 
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study used primary and secondary data, obtained from field survey with users 
of public transport. Data were analyzed with descriptive statistics and content 
analysis. The results showed poor conditions of service to the population and the 
need for coordination between the three levels of government, federal, state and 
municipality, given the breadth and complexity of the problems of transportation 
and urban issues, with intense participation of civil society organizations and 
unorganized.

Key words

Human Rights; Urban Mobility; Public Transport in Aracaju.

1. introdução

O uso dos transportes coletivos deve ser considerado direito fundamental por 
ser indispensável à qualidade de vida humana àqueles que precisam de seu uso, 
pois o tempo gasto no trânsito diminui horas de cultura, formação, qualificação, 
descanso e lazer. CARVALHO (2008).

A Carta Magna em seu artigo 30 e inciso V assevera o transporte público 
como serviço de interesse local de “caráter essencial”. [...] “A essencialidade do 
transporte coletivo urbano está para a liberdade de locomoção assim como a 
alfabetização está para a livre manifestação do pensamento e o direito à moradia 
para o exercício do direito à intimidade”. (GUIMARÃES, 2012, p. 82).

A Lei de Mobilidade Urbana propõe transformação no setor de transporte 
público, através de mudanças sócio-políticas a partir da apresentação de seus 
Planos de Mobilidade Urbana, dentro do prazo estabelecido por lei, para 
proporcionar ao cidadão melhorias nos demais serviços públicos fundamentais 
à sociedade.

Neste sentido a proposta foi analisar a relação entre mobilidade urbana e 
os direitos humanos dos usuários do transporte público de Aracaju, Estado de 
Sergipe, Brasil. A pesquisa foi desenvolvida para a obtenção do título de mestre 
junto ao Curso de Mestrado da Universidade Tiradentes e embasa a continuação 
da investigação em nível de doutorado, com parecer de Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP), protocolo nº 020311 datado de 05/04/2011. 
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O estudo, de natureza descritiva e exploratória teve caráter quali-quantitativo 
a fim de permitir a análise mais acurada das questões relacionadas à qualidade na 
prestação do transporte público, ao ambiente construído e ao estabelecimento das 
relações dos órgãos aos quais competem a prestação e a fiscalização do serviço em 
comento, junto à população usuária de Aracaju/SE.

A coleta de dados ocorreu no ano de 2011, com aplicação de 400 questionários 
em nove terminais de integração de transporte por ônibus existentes em Aracaju 
e que servem, também, para deslocamentos na região metropolitana da capital de 
Sergipe. O cálculo do tamanho da amostra foi realizado pela fórmula de Barbetta 
(2002) considerando informações da Superintendência Municipal de Transporte 
e Trânsito, que passam pelos terminais cerca de 7.200.000 usuários/mês.

O levantamento de dados foi feito com aplicação de questionários preenchidos 
pelas pesquisadoras, de forma a incluir na amostra os analfabetos e os analfabetos 
funcionais. Os dados levantados através da pesquisa foram processados com o uso 
de categorias quando necessário e analisados com o apoio da estatística descritiva.

Discutir mudanças sociais, econômicas e políticas relacionadas às questões 
demográficas e urbanas, no que diz respeito ao deslocamento urbano do cidadão, 
é desafio colocado para a sociedade, sendo que essa discussão deve contemplar 
diferentes aspectos e, para tanto, este texto está dividido em três partes: a primeira 
sobre os Direitos humanos e a sustentabilidade das cidades; a segunda sobre 
Mobilidade Urbana e a terceira sobre Mobilidade e os direitos humanos dos 
cidadãos aracajuanos.

2. direitos humanos e sustentabilidade das cidades 

O artigo 5 da Constituição Federal preconiza que “Todos são iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade.”(Brasil,1988). 

Neste sentido, a mobilidade urbana, deve ser entendida como direito 
humano partindo do pressuposto, que o usuário do transporte público ao utilizar 
este serviço, traduz ferimento grave contra sua dignidade humana, preceito 
fundamental do Estado democrático de direito e pilar na defesa dos direitos 
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humanos, como bem define o Artigo 1 inciso III da Constituição Federal: “ 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 fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana;” (Brasil,1988).

Para Sarmento (2006), a proteção dos direitos humanos não cabe apenas ao 
Estado, mas também à sociedade, tendo em vista a existência das peculiaridades 
de cada povo, raça, etnia; entretanto, há consenso sobre a necessidade de respeitar 
a dignidade humana de cada um.

Neste sentido, bem leciona Sarlet (2002, 88-89):

[...] a dignidade da pessoa humana, na condição de valor 
fundamental atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais, 
exige e pressupõe o reconhecimento e proteção dos direitos 
fundamentais de todas as dimensões. Assim, sem que se 
reconheçam à pessoa humana os direitos fundamentais que 
lhes são inerentes, em verdade estar-se-á negando-lhe a própria 
dignidade.

Desta forma entende-se que os direitos humanos são algo comum a todos os 
homens, independente de raça, sexo, classe social, religião, etnia, e derivam do 
reconhecimento da dignidade inerente a todo ser humano, os quais devem ser 
garantidos pelos poderes públicos uma vez que são fundamentais para a existência 
humana. 

Junto com a formulação dos Direitos Humanos, Senter (2012), comenta 
a relação com o desenvolvimento sustentável, que foi pela primeira vez citado 
em 1980 em um relatório da ONU. O Desenvolvimento Sustentável segundo 
este documento é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades dos presentes 
sem comprometer as futuras gerações. O direito à vida e à saúde não poderá ser 
assegurado se o meio ambiente não for preservado e para isso o desenvolvimento 
sustentável possui sete aspectos que o concretiza: a sustentabilidade social, a 
sustentabilidade econômica, sustentabilidade cultural, a sustentabilidade espacial, 
sustentabilidade política e sustentabilidade ambiental. São esses eixos que visam 
através de sua prática, minimizar diferenças, diminuir disparidades entre ricos e 
pobres melhorando a qualidade de vida e preservar a natureza e a cultura para 
todos os povos.



i encontro de internacionalização do conpedi

volume 04  297

Para Derani (1998, 100), na sociedade capitalista existe a busca do lucro e 
da riqueza, geralmente sem qualquer preocupação com a degradação ambiental 
que pode ser gerada, mas “[...] A realização do direito ao meio ambiente ecologi-
camente equilibrado pressupõe a obediência ao princípio da defesa do meio 
ambiente nas atividades econômicas.”

Ferro (2014, p 37) complementa o pensamento: 

Nem sempre o homem se separou do seu meio ambiente, mas havia 
uma interligação embrionária na forma de coexistência mútua 
para sobrevivência de ambos. No entanto, ao passar dos séculos, 
o ser humano deslocou-se dessa visão interligada passando a ser 
dominador da natureza, por diversos motivos, mas na atualidade, 
com a finalidade econômica, traz prejuízos a sua existência.

Por esse motivo a visão do homem com relação ao meio ambiente não deve 
ser antropocêntrica e sim biocentrica (Beckert, 2003), em que o homem deve ter 
uma visão transdisciplinar de pensamento sistêmico e plural (Capra, 2007), para 
analisar as conjecturas sociais inerentes aos diversos atores, e não solicitar uma 
servidão somente para o homem, o que traduz o retorno dessas consequências 
para a coletividade de maneira difusa.

A busca de uma efetiva proteção ambiental das cidades preceitua que o Estado 
realize políticas públicas interligadas, pois é ele quem fundamenta a interligação 
do homem com o seu meio ambiente como forma de evitar a sociedade de risco 
pautada em uma crise sócio ambiental Beck (2011). Dessa forma percebe-se que 
os direitos humanos caminham em conjunto com o desenvolvimento sustentável 
de uma cidade inclui, necessariamente, a mobilidade urbana. 

3. mobilidade urbana

Desde o início das civilizações as formas de locomoção foram essenciais para 
a vida humana e, em cada época, existia um ônus para sua manutenção. Com 
o crescimento dos aglomerados urbanos e da necessidade de locomoção, surgiu 
a necessidade de serviços públicos de transporte coletivo, que teve início com o 
serviço ofertado pelos cocheiros, em seguida por aqueles que possuíam carruagens 
maiores. Com o aperfeiçoamento da máquina a vapor surgiram os primeiros trens 
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e, no início do século vinte, surgiram os bondes puxados por burros que foram 
substituídos  por bondes elétricos, por ônibus, trens urbanos e metrô, além de taxi 
e do automóvel particular (WRIGHT, 1992).

Para Vasconcellos (2009) o processo de urbanização no Brasil evoluiu com a 
política desenvolvimentista incentivada no governo de Juscelino Kubitscheck, a 
qual favoreceu o desenvolvimento da indústria automobilística e de máquinas 
para a agricultura. Importante destacar que historicamente, o transporte coletivo 
nas cidades maiores era o bonde e entre cidades, o trem, sistema este sucateado e 
abandonado pelo governo militar que priorizou o transporte rodoviário. 

A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 182 e 183 trata da política 
urbana, o que foi regulamentado pelo Estatuto das Cidades de 2001, que definiu 
as diretrizes a serem aplicadas nos municípios brasileiros e um prazo de cinco 
anos para que todos os municípios aprovassem o seu Plano Diretor, elaborado 
com a participação da sociedade civil organizada (REZENDE e ULTRAMARI, 
2007; BRASIL, 2004).  Em 2012 foi promulgada a lei Nº 12.587/2012 especí- 
fica para regimentar de maneira especial o acesso universal das pessoas à mobilidade 
urbana com requisitos mínimos de qualidade.

A referida lei tem como objetivo a efetivação, eficiência, efetividade e 
sustentabilidade da mobilidade urbana. Guimarães (2012) afirma que a 
proposta da lei é complexa principalmente para as grandes cidades brasileiras 
por concentrarem um grande contingente de pessoas e, consequentemente, 
enfrentarem maiores problemas sociais, como a distribuição igualitária das vias 
públicas para uso por todas as classes sociais.

A Política de Mobilidade Urbana apresenta vários princípios, considerando 
fatores que devem ser minimizados, modificados, fortalecidos. O primeiro dos 
princípios é o da Acessibilidade Universal, contemplando todos e todas cidadãs; 
o segundo trata do desenvolvimento sustentável, que requer a união de todos os 
entes União, Estado, Município e Sociedade desenvolvendo ações de crescimento 
mas respeitando gerações futuras; o terceiro é a Equidade no acesso ao transporte 
público coletivo, sendo este prestado de forma igualitária para todos e todas 
cidadãos; Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte 
e na circulação urbana, este envolve as ações da concessionária, permissionárias 
do serviço público na prestação de seus serviços; o quinto Segurança nos 
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deslocamentos, este envolve a intersetorialidade com a política de segurança 
pública, além da forma de conduzir de motoristas; o sexto é Justa distribuição 
dos benefícios e ônus no uso dos diferentes modos e sétimo a Equidade no uso do 
transporte público de circulação (Brasil 2012).

quadro 1 –princípios da  
política de mobilidade urbana

PRINCÍPIOS

1 - Acessibilidade Universal

2 - Desenvolvimento sustentável;

3 -  Equidade no acesso ao transporte público coletivo;

4 - Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos 
serviços de transporte e na circulação urbana;

5 -  Segurança nos deslocamentos;

6 - Justa distribuição dos benefícios e ônus no uso dos 
diferentes modos;

7- Equidade no uso do transporte público de circulação.

Fonte: Ministério das Cidades (2013).

No caput do parágrafo 3º da Lei 12.587/2012, dispõe sobre o Sistema nacional 
de Mobilidade Urbana que é o conjunto organizado e coordenado dos modos 
de transporte, de serviços e de infraestrutura para garantir os deslocamentos de 
pessoas e cargas. 

Para Meirelles (2005, p. 316): “serviço público é todo aquele prestado pela 
Administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para 
satisfazer necessidades sociais essenciais ou secundárias da coletividade ou simples 
conveniências do Estado”.

Complementa ainda (Guimarães, 2012, p.38) “[...] os serviços públicos são 
mais lembrados pela falta do que pela eficiência, embora a falta possa nem ter 
relação com a presença do Estado” 
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A sua complexidade motivou as grandes manifestações populares no 
ano de 2013 no Brasil, pela necessidade de meios de transportes públicos 
melhores e acessíveis no preço, proporcionando uma melhor qualidade de vida 
(GUIMARÃES, 2012).

[...] No serviço público de transporte público regularidade é, ao 
mesmo tempo, bússola e estratégia, enquanto a continuidade 
equivale ao oxigênio sem o qual o serviço não subsiste. A perda, 
descumprimento ou diminuição de qualquer desses elementos 
referenciais resulta em um comprometimento tal que equivale 
a desserviço ou, no mínimo, a uma grave crise no setor e, sem 
dúvida, o prejuízo maior é o que afeta a coletividade. A greve, por 
exemplo, é uma ameaça real de grandes proporções à regularidade 
e à continuidade. Os serviços essenciais - caso dos transportes 
públicos coletivos – mereceram tratamento constitucional 
destacado quando do tratamento do tema (GUIMARÃES, 2012, 
p. 51-52).

O transporte público e o trânsito são de responsabilidade do Estado, confor-
me definido na Constituição do país no Artigo 175. “Incumbe ao Poder Público, 
na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre 
através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá 
sobre:”

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias 
de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua 
prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e 
rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - política tarifária;

IV - a obrigação de manter serviço adequado

A gestão competente desses órgãos reflete no transporte urbano de forma 
a proporcionar ao cidadão o previsto Constitucionalmente no artigo 37, que 
elenca os Princípios norteadores da Administração Pública, são eles: Princípio 
da Legalidade, da Supremacia do Interesse Público sobre o Interesse Privado, 
da Impessoalidade, da Indisponibilidade do Interesse Público, da Continuidade 
do Serviço Público e da Moralidade. Bem como o previsto na lei 8987/95 em 
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seu art. 6° § 1° diz que “serviços públicos adequados são aqueles que satisfazem 
as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.”

Entende-se que uma política de transporte urbano eficaz proporcionaria a 
melhoria dessas condições já que: 

[...] a política de transporte urbano é essencial para garantir 
melhores condições de deslocamento de pessoas e mercadorias, 
à medida em que utilize recursos institucionais, técnicos e 
econômicos para preparar as cidades brasileiras para um novo 
patamar de eficiência. (ANTP, 2011).

As atuais condições de mobilidade e dos serviços de transporte público no 
Brasil direcionam a atuação da SeMob em três eixos estratégicos que agrupam as 
questões a serem enfrentadas, quais sejam:

Promover a cidadania e a inclusão social por meio da universalização 
do acesso aos serviços públicos de transporte coletivo e do 
aumento da mobilidade urbana; Promover o aperfeiçoamento 
institucional, regulatório e da gestão no setor; e Coordenar ações 
para a integração das políticas da mobilidade e destas com as 
demais políticas de desenvolvimento urbano e de proteção ao meio 
ambiente. (Ministério das Cidades, 2011, s/p)

É preciso que a política de descentralização no transporte contribua de forma 
a desenvolver suas atribuições de maneira competente e correspondente com 
a realidade, atendendo satisfatoriamente as necessidades da população usuária 
considerando inclusive a qualidade do meio ambiente e a saúde da população 
(ANT, 2011). 

Para Gomide (2003), uma política pública executada corretamente é o 
caminho para cidadania. As cidades deparam-se com a crise dos transportes 
urbanos que deve ser entendida sobre várias dimensões: econômica, política e 
social. Economicamente no aspecto da exploração dos recursos sem pensar no 
aspecto sustentável; socialmente, no tocante as desigualdades no acesso ao serviço 
para maioria das populações provocando exclusão social; e política, no tocante 
a representação de interesses de classes e deixando de executar corretamente a 



302 volume 04

i encontro de internacionalização do conpedi

legislação vigente através das propostas de governanças pertencentes às políticas 
setoriais. 

Desta forma, falar em sustentabilidade em transporte é acreditar no processo 
de mobilidade urbana.

4. mobilidade por ônibus e os direitos humanos do 
cidadão aracajuano (a)

Aracaju, embora seja uma cidade de porte médio, e considerada pequena, 
apresenta muitos problemas no seu sistema de transporte coletivo, aparentemente 
vinculados, direta ou indiretamente, à falta de licitação para concessão do direito 
de operar esse serviço. Houve uma tentativa de licitar o serviço, mas o edital, após 
ter sido publicado no Diário Oficial do Município de Aracaju no dia 17 de abril 
de 2012, foi suspenso por suspeita de irregularidades. 

A prefeitura de Aracaju ainda caminha no processo de discussão popular 
para a construção do Plano Diretor de Mobilidade Urbana (PDMU) da cidade, 
conforme previsto na nova Política Nacional de Mobilidade Urbana (2012), 
sancionada pela presidente Dilma Rousseff em janeiro de 2012, mas ainda não 
tem o novo Plano Diretor sancionado e nem conseguiu realizar licitação pública 
para a concessão do transporte público municipal a empresa privada. 

O serviço de transporte em Aracaju é ofertado por dois sistemas: Sistema 
Integrado Metropolitano (SIM) e Sistema Integrado de Transportes (SIT), com 
frota total de 524 ônibus para capital e região metropolitana e servindo uma 
população de 812.006 pessoas, sendo 552.223 habitantes na capital, 158.470 
residentes em Nossa Senhora do Socorro, 77.030 habitantes de São Cristóvão 
e  24.283 residentes de Barra dos Coqueiros, cidades integrantes da região 
metropolitana de Aracaju (IBGE, 2010). 

Através de pesquisa de campo realizada nos nove terminais de integração foi 
aplicado um total de 400 questionários, distribuídos proporcionalmente pelos 
nove terminais de integração de ônibus. Os questionários foram aplicados junto 
àqueles usuários dos terminais que se dispuseram a colaborar voluntariamente 
com a pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
conforme determina a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do 
Conselho Nacional de Saúde do Ministério de Saúde do Brasil. 
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Os resultados do levantamento apresentam a percepção que os usuários 
têm sobre motivo para o uso do transporte (Tabela 1), evidenciando a grande 
predominância para acesso aos locais de trabalho, atividade econômica 
fundamental para a subsistência dos seres humanos. Também se destaca o uso de 
transporte coletivo para estudo, direito de todo o cidadão e, até  uma obrigação 
do pai ou responsável para com os seus filhos entre 04 e 17 anos de idade, estando 
previstas sansões para o não cumprimento do que estabelece a Lei 12.796, de 4 
de abril de 2013, que modificou o estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional.

tabela 1 -  motivo para o uso do transporte

Terminal Trabalho Estudo Compras Lazer Saúde Outros

Campus 22,6 43,5 8,1 6,5 11,3 8,1

Centro 32,4 23,4 22,5 4,5 8,1 9,0

Distrito 
Industrial

71,7 15,0 5,0 3,3 5,0 0,0

Maracaju 33,3 13,3 23,3 16,7 10,0 3,3

Marcos 
Freire

37,5 6,3 31,3 18,8 0,0 6,3

Mercado 45,5 40,9 4,5 0,0 4,5 4,5

São  
Cristóvão

20,0 20,0 40,0 20,0 0,0 0,0

Zona Oeste 35,2 14,8 14,8 18,5 9,3 7,4

Zona Sul 52,5 10,0 5,0 12,5 7,5 12,5

Total 40,0 22,3 14,5 8,8 7,8 6,8

Fonte: Pesquisa de campo (2011/2012)

Esses dados permitem observar que o uso de ônibus é fundamental para o 
atendimento das necessidades sociais básicas previstas no artigo 6 da Constituição 
Federal como direitos a educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, 
etc, destacando-se as atividades profissionais como trabalho com 40% e de estudo 
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com 22,3%, que exigem a utilização de transporte coletivo para o deslocamento 
intraurbano.  

Esse tipo de transporte coletivo, basicamente única modalidade oferecida em 
Aracaju, embora seja bastante utilizado não vem satisfazendo às necessidades da 
população tendo em vista a tabela 2 que segue apontar a insatisfação quanto 
a existência de fiscalização do órgão gestor quanto a prestação do serviço por 
empresas concessionárias. 

Tabela 2 – Consideração sobre a  
fiscalização da órgão gestor do sistema

Terminais
Masculino Feminino

Sim Não Sim Não

  Campus 1,6 48,4 0,0 50,0

  Centro 0,0 45,9 3,6 50,5

  Distrito Industrial 1,7 25,0 8,3 65,0

  Maracaju 10,0 30,0 30,0 30,0

  Marcos Freire 6,3 37,5 18,8 37,5

  Mercado 9,1 40,9 0,0 50,0

  São Cristovão 20,0 40,0 20,0 20,0

  Zona Oeste 1,9 24,1 3,7 70,4

  Zona Sul 2,5 15,0 15,0 67,5

Total 2,8 35,3 7,5 54,5

Fonte: Pesquisa de campo (2011/2012)

Na ocasião, os resultados foram que o órgão gestor para os passageiros não 
é fiscalizado pelo setor responsável legalmente constituído. Para os homens 
entrevistados, 35,25% e 54,5% das mulheres acham que não existe fiscalização 
da SMTT. 

Recebem destaque os terminais Campus, Centro e Mercado que tanto para os 
homens como para as mulheres mais de 40% consideram não existir fiscalização 
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da SMTT para com o sistema de transporte urbano. Já nos terminais do Distrito 
Industrial e Zona Sul, mais de 60% das mulheres destacam não existir fiscalização 
da SMTT.

Os resultados da tabela 2 ferem o previsto no artigo 6 parágrafo 1 da lei 
8.987/95, quando diz que o serviço precisa atender: “serviços públicos adequados 
são aqueles que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das 
tarifas.” Com a falta de fiscalização do órgão gestor dificulta a prestação do serviço 
com qualidade.

Na tabela a seguir, que reporta sobre a avaliação da qualidade do transporte 
prestado pelas empresas A avaliação feita pelos usuários que predomina com 
relação à qualidade do transporte prestado ultrapassa de 70% como sendo ruim. 
E mais uma vez os usuários do terminal Campus indicam um percentual dife-
rente dos demais terminais, para eles 90,3% consideram como ruim.

Tabela 3 - Avaliação da qualidade  
do transporte prestado pelas empresas

Terminal    Avaliação da qualidade do transporte

 B R Ruim

  Campus 1,6 8,1 90,3

  Centro 0,9 27,0 72,1

  Distrito Industrial 5,0 23,3 71,7

  M. Freire 25,0 37,5 37,5

  Maracaju 16,7 30,0 53,3

  Mercado 4,5 31,8 63,6

  S. Cristovão 20,0 40,0 40,0

  Zona Sul 2,5 17,5 80,0

  Zona. Oeste 3,7 22,2 74,1

  Total 4,75 23 72,25

Fonte: Pesquisa de campo (2011/2012)
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Os dados da tabela 3 apontam ferimento a um dos princípios da política de 
mobilidade urbana que estabelecem que o serviço precisa ser eficiente, eficaz e 
efetivo em sua prestação.      

Na próximas tabelas, os aspectos analisados foram a percepção sobre a limpeza 
e conforto dos ônibus.

tabela 4 - percepção sobre limpeza dos ônibus

Terminais Bom Regular Ruim

Campus 16,1 37,1 46,8

Centro 4,5 18,9 76,6

Distrito Industrial 0,0 36,7 63,3

M Freire 25,0 37,5 37,5

Maracaju 13,3 43,3 43,3

Mercado 9,1 27,3 63,6

S Cristóvão 20,0 40,0 40,0

Zona Oeste 3,7 22,2 74,1

Zona Sul 0,0 35,0 65,0

Total 7,0 29,8 63,3

Fonte: Pesquisa de campo (2011/2012)

tabela 5 - percepção sobre conforto dos ônibus

Terminais Bom Regular Ruim

Campus 16,1 37,1 46,8

Centro 1,8 18,0 80,2

Distrito Industrial 0,0 26,7 73,3

M Freire 18,8 6,3 75,0

Maracaju 3,3 23,3 73,3

Mercado 4,5 9,1 86,4
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Terminais Bom Regular Ruim

S Cristóvão 20,0 0,0 80,0

Zona Oeste 1,9 18,5 79,6

Zona Sul 7,5 20,0 72,5

Total 5,5 21,8 72,8

Fonte: Pesquisa de campo (2011/2012)

Nos resultados das tabelas 4 e 5 vão contra a previsão que estabelece o Artigo 
175 da Constituição Federal que diz. “Incumbe ao Poder Público, na forma da 
lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de 
licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
II - os direitos dos usuários; IV - a obrigação de manter serviço adequado.

Tanto para a limpeza como para o conforto os passageiros atribuíram percen-
tuais de 63,25% para falta de limpeza e 72,75% para falta de conforto dos ônibus 
como ruins, representando insatisfação do sistema com relação ao serviço prestado.

5. conclusões

As políticas urbanas têm grande importância na melhoria da falta de mobilidade 
urbana. Dentre elas, a política de transporte urbano, na modalidade ônibus que 
é importante para garantir melhores condições de deslocamento de pessoas. 
Contudo, este objetivo deve ser enfrentado pela ação conjunta dos três esferas 
de governo, dado a amplitude e a complexidade dos problemas de transporte 
e questão urbana, com intensa participação da sociedade civil organizada e não 
organizada.

É preciso despertar a sociedade no problema do transporte urbano para que 
empreendam as ações necessárias para seu enfrentamento através da participação 
dos seminários e conferências nacionais. Apenas a união de forças em torno de 
um novo projeto de desenvolvimento urbano, apoiado em sistemas eficientes de 
transporte público, poderá superar os obstáculos que estão à frente dos cidadãos.

Na percepção dos pesquisados em geral, o sistema de transporte urbano por 
ônibus em Aracaju são precários, ruins, caros, sujos, desconfortáveis, insuficientes 
para atender a demanda da população aracajuana.
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A tabela 1 demonstra que os usuários precisam do uso do transporte coletivo 
para realizarem suas atividades diárias como trabalho, estudo, lazer, saúde, 
compras etc. Em Aracaju, seu uso predominante são para trabalho e estudo, 
direitos humanos inerentes ao desenvolvimento social.

Na tabela 2, que tratam sobre a percepção que os usuários têm sobre a 
fiscalização da SMTT, 35,25% do homens e 54,5% das mulheres acham que 
não existe fiscalização da SMTT e os terminais Campus, Centro e Mercado mais 
de 40% consideram não existir fiscalização da SMTT para com o sistema de 
transporte urbano. Nesse caso, ferem os direitos humanos a um serviço com 
qualidade.

Já na tabela 3, que descreve sobre a avaliação da qualidade do transporte 
prestado pelas empresas 70% avalia como sendo ruim. E mais uma vez os usuários 
do terminal Campus indicam um percentual diferente dos demais terminais, 
para eles 90,3% consideram como ruim. Com relação ao Terminal Campus, a 
análise que se faz dos resultados encontrados é por serem seus passageiros na sua 
maioria estudantes universitário, com percepção e conhecimento sobre o assunto 
abordado.

A prestação de um serviço público através de concessão com má qualidade 
fere o direito dos cidadãos de segunda geração com afirma BONAVIDES (2012). 
No entanto, dentro da perspectiva de construção contínua e da efetividade dos 
direitos humanos, em especial a eficaz mobilidade urbana, deve-se entender como 
forma de dimensão de direitos, pois traduz uma contemplação englobada do não 
esquecimento de direitos firmados, como obrigação do Estado ALEXY(2008).

E nas últimas tabelas, o aspecto analisado foi a percepção sobre a limpeza dos 
ônibus e tanto para a limpeza como para o conforto os passageiros atribuíram 
percentuais de 63,25% para falta de limpeza e 72,75% para falta de conforto dos 
ônibus como ruins, representando insatisfação do sistema com relação ao serviço 
prestado.

Neste sentido a proposta foi analisar a relação entre mobilidade urbana e a 
efetivação dos direitos humanos dos usuários do transporte público de Aracaju-
SE. Os resultados que foram apresentados apontam que na percepção dos usuários 
o serviço de transporte coletivo não vem sendo considerado direito fundamental  
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por não atender o direito a qualidade de vida humana, no que se refere a qualidade 
do seu uso, pois o tempo gasto no trânsito, as condições de limpeza, conforto, falta 
de fiscalização e serviço prestado pelas empresas concessionárias vem diminuindo 
a essencialidade do papel do serviço de transporte coletivo urbano no que se refere 
liberdade de locomoção 

Muitos dos desafios e problemas apresentados no sistema de transporte 
público, no que diz respeito a sua efetiva resolução podem e estão relacionados a 
interesses políticos e a mínima presença do Estado no desempenho de tarefas que 
lhes são de competência como, por exemplo, a licitação pública e o cumprimento 
do plano diretor.
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movimentos populares: o surgimento 
de novos atores e a realidade 

constitucional brasileira

Danielle Anne Pamplona1

José Querino Tavares Neto2

Resumo

O objetivo deste artigo é avaliar os movimentos populares ocorridos no 
Brasil no ano de 2013 a partir das perspectivas de possibilidade, sob o ponto de 
vista do Direito Constitucional, de surgimento de um novo ator e da qualidade 
das reivindicações. Para tanto, inicia-se traçando uma conexão entre o termo 
‘desenvolvimento’, a ideia de sustentabilidade e o movimento socioambiental, 
com o objetivo de estabelecer o quanto o Direito permite que seja realizado em 
nosso século, com o olhar voltado, em especial, à realidade brasileira. Assim, 
busca-se alguma explicação acerca da gênese deste movimento e de sua práxis, 
avaliando as possibilidades de perenidade.

Palavras-chave

Movimentos populares; Participação; Internet; Democracia.

Abstract

The purpose of this article is to assess the popular movements in Brazil in 
2013 from the perspectives of possibility, from the point of view of constitutional 
law, of the emergence of a new actor and of the quality of the claims. To do 
so, it starts drawing a connection between the term ‘development’, the idea of   
sustainability and the environmental movement, with the aim of establishing 
how the law allows it to be held in our century, focused, in particular, at the 
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Brazilian reality. Thus, it seeks some explanation of the genesis of this movement 
and its practice, assessing the possibilities of its continuity.

Key words

Popular movements; Participation; Internet; Democracy.

1. introdução

O início do século XXI foi testemunha de uma série de manifestações no 
mundo ocidental. A ocorrência destas manifestações se alastrou entre Europa e 
Estados Unidos e aterrizou na América Latina, e também, no Brasil. É possível 
colocar a indagação acerca da existência de um novo ator que procura fazer com 
qeu políticos ouçam suas demandas. Uma das explicações da origem de tais 
manifestações é encontrada no olhar atento para a economia do país. 

É possível que o momento econômico tenha contribuído para alterar o 
ânimo do cidadão brasileiro, levando-o a protestar nas ruas. Essas manifestações 
são conduzidas pelos mesmos cidadãos de outrora, todavia, guardam alguma 
novidade. A questão será definir se as manifestações são capazes de gerar algum 
reflexo no exercício democrático, e em qual extensão. 

2. o desenvolvimento e o movimento socioambiental

A ideia de desenvolvimento não é unívoca. Muito se falou acerca do quanto 
se expressa ao se indicar a necessidade de desenvolvimento de um país, eis que o 
recontar histórico do sentido da palavra leva a conclusões bastante afastadas. O 
termo desenvolvimento é um substituto para o termo ‘progresso’, significante de 
um caminho a ser percorrido pela humanidade para algo melhor. Com a onda 
desenvolvimentista ocidental, que atinge o Brasil na década de 60, a noção de 
desenvolvimento é medida pela capacidade de aumento do Produto Interno Bruto 
do país. O critério de avaliação dos países para sua classificação em desenvolvidos, 
em desenvolvimento ou não era formado pela conjugação de fatores que mediam 
a capacidade produtiva do país, em termos dos valores de bens e serviços gerados. 
Em outras palavras, seu conteúdo estava vinculado ao de crescimento econômico. 
Foi a preocupação com a degradação do meio ambiente que deu visibilidade 



i encontro de internacionalização do conpedi

volume 04  315

ao termo desenvolvimento, para que seu conteúdo fosse discutido em meio à 
indicação de que não bastavam mais, tão somente, avaliações quantitativas para 
indicar o atingimento de anseios da população.

O reconhecimento da necessidade da criação de medidas protetivas ao meio 
ambiente faz surgir no âmbito da na Conferência de Meio Ambiente das Nações 
Unidas, mais conhecida como Conferência de Estocolmo3, realizada em 1972, 
o termo ‘ecodesenvolvimento’, significando desenvolvimento ecologicamente 
orientado. Na década seguinte, a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, presidida pela primeira-
ministra da Noruega, Gro Brundtland, monitorou a situação ambiental do planeta 
por cinco anos e preparou o relatório chamado de “Nosso futuro comum”, onde 
menciona pela primeira vez o termo ‘desenvolvimento sustentável’ e estabelece 
seu significado como o crescimento que “satisfaz as necessidades das gerações 
atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas 
próprias necessidades”. O relatório afirma que seria possível conciliar crescimento 
econômico e proteção ambiental por meio da implantação de uma nova ordem 
econômica internacional, que respeitasse a soberania dos Estados e possibilitasse 
transferência de conhecimento e tecnologia aos países subdesenvolvidos. Mas isso 
não foi o bastante para desvincular o termo da ideia de crescimento econômico, 
em grande parte porque os indicadores utilizados para sua avaliação não levavam 
em consideração aspectos essenciais da vida dos indivíduos, como o atingimento 
de metas relacionadas à qualidade de vida como acesso ao lazer, à educação, à 
saúde, ao trabalho, ou até mesmo à condições básicas de sobrevivência, como 
acesso à água potável, à saneamento básico. E isso vem sendo enfrentado, desde 
a década de 90, pelos chamados movimentos socioambientais, que surgem da 
conjugação da reivindicação pelo reconhecimento da sociedade da existência de 
uma parcela da população que se encontra à margem (normalmente econômica) 
dela, seja por força de gênero, cor, opção religiosa ou sexual com a reivindicação 
pelo respeito ao meio ambiente4, alertando para a finitude dos recursos naturais e 

3 Disponível em: http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=97 
&articleid=1503, acesso em 14 de junho de 2014.

4 Perceba-se, no entanto, que a preocupação ambiental no Brasil remonta ao final do século 
XVIII , onde havia “manifestações de crítica ao modelo de exploração colonial amparada 
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para as possibilidades de sua utilização com danos menores ao ambiente. Ambos 
partem de críticas ao individualismo reinante, na busca de um paradigma que 
permita a realização de valores comunitários. 

Ao lado dessa movimentação e com base na escolaridade, na expectativa de 
vida e no poder aquisitivo das pessoas5, é criado, na década de 90, o Índice de 
Desenvolvimento Humano, conhecido como IDH, utilizado pelo Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em seu Relatório de 
Desenvolvimento Humano. 

Há, portanto, o reconhecimento de que o desenvolvimento enquanto 
crescimento fica aquém das necessidades da população. O objetivo é realizar 
desenvolvimento que contemple aspectos sociais, políticos e econômicos. Toda-
via, diante da plêiade de possibilidades de atuação estatal, opções devem ser 
feitas pelo administrador público. Para processar a escolha, o Estado deve ser 
capaz de ouvir a população, suas demandas,  para então procurar contemplá-las 
em sua atividade diuturna. É possível que as movimentações ocorridas no ano 
de 2013, no Brasil, reflitam uma forma de comunicação entre administrador e 
administrados.

Neste contexto, o socioambientalismo é um movimento que busca alternati- 
vas para as necessidades de algumas minorias a partir da sensibilização da popula-
ção e das instituições para sua existência e necessidades. O problema é que muitos 
dos caminhos e soluções antevistos por socioambientalistas não se coadunam com 
o regime capitalista e qualquer resultado positivo só poderá ser encontrado com 
a substituição do modo de produção atual. Há realmente uma colisão de valores 
entre o individualismo capitalista e a solidariedade socioambiental mas a ausência 
de alternativas econômicas viáveis faz urgir uma solução que permita a mudança 
de paradigma de produção, mesmo que de modo mais lento do que poderiam 
desejar os socioambientalistas. Uma possível solução está no reconhecimento de 
que é necessário implementar uma sociedade mais solidária e fraterna, mediante 
mudanças estruturais antecedidas de mudanças culturais. 

no latifúndio, na escravidão, na monocultura e nos maus-tratos à terra e à consequente 
devastação ambiental provocada por esse modelo”, segundo MARÉS, Carlos Frederico. A 
função social da terra, Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003, p. 27. 

5 Os detalhes da composição do índice estão em http://www.pnud.org.br/IDH/DH.aspx.
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A proposta, neste texto, é afastar-se de ideais liberais ou sociais. Para esclarecer, 
propõe-se que se divida o movimento socioambientalista em forte e fraco. O 
socioambientalismo forte é aquele que não enxerga possibilidade de coexistirem 
medidas e instrumentos socioambientais em um mundo capitalista eis que o 
capitalismo é a própria negação da lógica socioambientalista, nega, portanto, 
a possibilidade de utilização de qualquer instrumento gestado no seio do 
sistema capitalista sob o argumento de que há vício na origem que não poderia 
ser suplantado pelos possíveis resultados positivos que fossem alcançados. O 
socioambientalismo fraco, por sua vez, é aquele que não só permite a utilização 
do até então construído, mas também busca instrumentos que levem ao crescente 
apoio a medidas protetivas à natureza e ao reconhecimento de direito de 
minorias. Admite-se, então, como medidas aceitáveis para o desenvolvimento do 
socioambientalismo fraco, modificações legislativas que determinem a obediência 
a princípios constitucionais que exigem a observância do princípio da igualdade 
material, buscando impor condutas mais desejáveis. Reconhecendo que uma 
ruptura total com os sistemas político, jurídico e econômico só seria viável com 
uma grande revolução e mesmo assim, sem qualquer garantia de que a finalidade 
seria totalmente alcançada, busca-se uma opção real. Com olhar fixamente parado 
em uma nova estrutura de sociedade, muito mais importante do que alcança-la, 
é o caminho que se percorre na busca incessante de sua concretização. Assim, a 
formatação de uma sociedade em que a solidariedade seja corrente, o consumo 
seja consciente e o reconhecimento das necessidades das minorias seja a regra 
esbarra em diversos fatores de ordem econômica e moral. Todavia, ao se buscar a 
concretização desta sociedade, alguns passos podem ser dados para aproximá-la da 
realidade. É o caminho e o quanto se produz nele que realmente vai importar. Há 
avanços e recuos e nem sempre o construído amanhã se funda no construído do 
passado. A academia tem papel relevante para produção de tal nova ordem, mas a 
manifestação popular é essencial para que o público atue na maior conformidade 
possível com os apelos da população. 

3. os movimentos populares no brasil

Tudo indica que se está diante de um novo ator político. Para concordar com 
esta assertiva e avaliar as consequências das manifestações e a realização de seus 
objetivos, se faz necessário buscar a gênese das manifestações. 
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3.1. possível gênese e reivindicações

Uma das possíveis explicações6 para as ocorrências no ano de 2013, no Brasil, 
parte da situação econômica o país e, consequentemente, do modo de vida e das 
possibilidades de resposta à população. Perceba-se que em 2003, dez anos antes 
das manifestações, o momento econômico mundial era propício à concretização 
de todos os compromissos de campanhas políticas que exigissem caixa. De fato, 
o Brasil beneficiava-se do câmbio e de sua pauta de exportações, imensamente 
demandadas no mercado internacional à época. Com grande excedente, o Estado 
pôde se dedicar a expandir programa já existente de distribuição de renda, o 
conhecido Bolsa Família. Esse foi o fator relevante para incluir no mercado 
milhões de brasileiros, fato que refletiu em outra camadas da população que 
passaram a se beneficiar de tal consumo. Esta expansão da política de distribuição 
de renda foi essencial para o surgimento de uma nova classe média, que ansiava 
pela possibilidade de aquisição de bens, mas que ao fim, também passou a se 
beneficiar da financeirização, da valorização do real e dos juros altos. Essa nova 
classe logo conhece os benefícios de aplicações e as vantagens de compras no 
exterior. Novos hábitos de consumo são rapidamente absorvidos e a sensação de 
que a qualidade de vida aumentava era real para muitos. Perceba-se, no entanto, 
que a situação econômica mundial reverte-se em 2011 fazendo com que os donos 
dos instrumentos de produção logo demandem por flexibilização de direitos 
trabalhistas enquanto o Estado demanda, por sua fez, a diminuição de juros, tudo 
gerando impactos bastante negativos na vida da nova classe média.

Esta classe média reuniu-se nas manifestações presenciadas no Brasil. Tratava-
se de grupo composto por diferentes classes sociais, por isso a dificuldade de 
compreensão do movimento. 

As reivindicações iniciaram-se com olhar para o transporte público. Essa não 
é uma novidade no país. Pós texto constitucional de 1988 já houve manifestações 
que buscavam tarifas menores para o transporte público ou mesmo a isenção das 
tarifas7. As reivindicações ganharam corpo em 16 de junho de 2013, na cidade 

6 A palestra de Andre Singer na Escola de Ciências do Trabalho do DIEESE, em agosto de 
2013, é particularmente esclarecedora deste modo de enxergar o surgimento dos movimentos 
sociais de 2013.

7 ‘O MPL foi batizado na Plenária Nacional pelo Passe Livre, em janeiro de 2005, em Porto 
Alegre. Mas antes disso, há seis anos, já existia a Campanha pelo Passe Livre em Florianópolis. 
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de São Paulo. Este foi o dia que fez com que o Estado reconhecesse que havia 
mais do que o pleito por tarifas adequadas de transporte público. Juntaram-se aos 
militantes do movimento da tarifa zero vários outros extratos da sociedade que 
detinham, cada um a seu turno, pedidos diferentes, passando pela má qualidade 
de serviços públicos e pela revolta generalizada contra a corrupção. A característica 
essencial do movimento, a partir de então, foi a ausência de uma pauta definida e 
objetiva de reivindicações o que gerou perplexidade por parte dos administradores, 
já que essa característica atuou como um complicador para o enfrentamento do 
problema. Se não havia uma só reivindicação, mas sim a junção de diferentes 
parcelas da população, representantes de diferentes pleitos. O ponto de inflexão 
destas diferentes demandas é que elas representam essencialmente o anseio 
popular pelo desenvolvimento aqui tratado. O movimento é a representação 
da necessidade de várias melhorias necessárias em diversas áreas de prestação de 
serviços pelo Estado. O alcance do desenvolvimento social e econômico passa 
pela criação e/ou desenvolvimento de instrumentos que sejam capazes de permitir 
que a interação entre a população e seus representantes seja aprimorada. Deve-se, 
no entanto, olhar atentamente para o repúdio da população à corrupção, que é o 
modo generalizado, centralizado em um só termo, de repúdio aos intermediadores 
do processo democrático. Quando o movimento nega a possibilidade de 
interlocução com partidos políticos, quando nega a existência de um comando 
que possa por ele responder e negociar, está-se diante do enfraquecimento do 
tipo de democracia passível de ser exercida na atualidade. A falta de uma pauta 
objetiva de reivindicações deixa transparente a fragilidade do movimento. Sua 
força pode residir no modo de sua organização, qual seja,  a utilização de redes 
sociais para dar visibilidade a seus encontros, anseios e para confirmar adesões.  

A ocorrência de manifestações como as de junho de 2013 no Brasil reforça a 
tese de que há ainda o que ser debatido acerca das possibilidades de concretização 
da democracia deliberativa. Esses movimentos cavam um espaço de esfera pública 
que permita seu reconhecimento, e esse deve se dar na medida em que apresentem 

Fatos históricos importantes na origem e na atuação do MPL são a Revolta do Buzu (Salvador, 
2003) e as Revoltas da Catraca (Florianópolis, 2004 e 2005). Em 2006 o MPL realizou seu 3º 
Encontro Nacional, com a participação de mais de 10 cidades brasileiras, na Escola Nacional 
Florestan Fernandes, do MST [Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra].’ in http://
tarifazero.org/mpl/, acesso em 14 de junho de 2014.
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novas contribuições para a solução de problemas, [ofereçam] 
novas informações e [corroborem] os bons motivos, denunciando 
os maus, de forma a introduzir um impulso nos ânimos capaz 
de alterar os parâmetros constitucionais da formação da vontade 
política e de pressionar os parlamentos, os judiciários e os governos 
em favor de determinadas políticas. (HABERMAS, 2003)

Reconhece-se o valor de tais movimentações populares, mesmo quando não 
seja possível advogar a substituição do Estado por sua atuação, assim, ainda 
que se possa enxergar em tais movimentos um ator político importante para a 
conformação da atuação estatal, eles não podem pretender substituir tal atuação. 
A importância de seu papel está na atuação como ator externo ao aparato, e não 
confundir-se com ele.

3.2. a influência da rede mundial de computadores

Que reste desde logo esclarecido que o ponto de vista aqui defendido insere-se 
no que se denomina de cyberotimistas (NORRIS, 2002), ou seja, naqueles que 
percebem as novas tecnologias de informação como avanços que possibilitam 
novas interações em ambientes democráticos, entre políticos e cidadãos.

A possibilidade de surgimento de um novo ator se materializa com o uso 
das mídias sociais que permitem a conexão à rede mundial de computadores, 
a Internet. É uma sociedade que prima pela velocidade, acessibilidade, 
disponibilidade e mobilidade, visto que foi atingido, por tal sociedade, um 
estágio de desenvolvimento caracterizado pela capacidade de obter e compartilhar 
qualquer informação instantaneamente. A acessibilidade concretiza o ovo 
paradigma previsto por GREENFIELD (2006, p.9), denominado de everyware, 
ou seja, a literal existência da possibilidade de acessibilidade sem a dependência de 
um tipo específico de aparelho físico, como computador ou celular. Um exemplo 
é composto pelas redes sociais que tem gerado transformações sociais e políticas 
(MORAES, 2011) (GUARESCHI, 2007) (SILVA, 2008). As redes são “... um 
conjunto de participantes autônomos, unindo idéias e recursos em torno de valores 
e interesses compartilhados” (MARTELETO  apud PAMPLONA e FREITAS).

O modo de organização das manifestações de 2013 foi, essencialmente, 
pela operação em redes sociais. No Brasil, foram contabilizadas 353 cidades 
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envolvidas com as manifestações, tendo sido considerada uma “epidemia” pelo 
Jornal O Estadão8. Este número advém de levantamento realizado em eventos 
no Facebook e em menções da imprensa local. De acordo, ainda, com O Estadão 
“Ao todo, houve pelo menos 490 protestos em três semanas (mais de 22 por dia)”. 
A facilidade e rapidez com que, por meio da internet, as pessoas expressam suas 
opiniões e instam outros a fazer o mesmo, ou estabelecem momento e local de 
reuniões, candidata a internet a um instrumento central de mudança na postura 
dos indivíduos frente aos problemas que devem ser enfrentados pela sociedade. 

3.3. a construção de um novo modelo democrático

Se é certo que o espaço público vem sendo ocupado por novas formas de 
manifestação, sob diversos ângulos, quais sejam, a forma de organização e a pauta de 
reivindicações, sua existência permite mais um passo na direção do exercício de um 
novo tipo de democracia. Esse modelo será aqui chamado de democracia susten-
tável. Este termo não é novo. Foi utilizado por Adam Przerworski em livro publicado 
pela Cambridge University em 1995 exatamente com este título. Na obra, a busca 
era pelos requisitos capazes de manter um regime democrático em funcionamento. 
O autor parte da observação do movimento que levou à democratização de vários 
países, em especial na América do Sul, Ásia, leste da Europa e África – onde, de fato, 
ocorreram eleições após anos de regimes autoritários e da observação dos modelos 
econômicos adotados por países que nos anos 80 passaram a entrar em colapso, 
como a Argentina, Brasil, México, Hungria, Polônia. A problematização, neste 
texto, parte da busca das razões que permitem o funcionamento de instituições 
democráticas que efeitos políticos desejados e o que faz a democracia se sustentar 
em países tão diferentes. Para responder, os autores avaliam a democracia sob o 
ponto de vista de instituições envolvidas. Empresta-se o termo para lhe dar um 
conteúdo diferente, qual seja, o sentido de que a democracia se sustenta na medida 
em que é reinventada para permitir a participação popular. Ora, se faz parte da 
essência da democracia a participação cidadã9 ela somente poderá se sustentar se o 
povo tiver a oportunidade de se fazer ouvir.

8 Disponível em <http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,epidemia-de-manifestacoes-tem-
quase-1-protesto-por-hora-e-atinge-353-cidades,1048461,0.htm> Acesso 10 de jan. de 2014.

9 Já que é somente com a criação do Estado-nação, de extenso território, que se resolve o 
problema da participação com a elaboração da teoria da representação.
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Parte-se da ideia de democracia, a deliberativa, nos moldes preconizados por 
Carlos Santiago Nino (1997), na tentativa de buscar mecanismos de aplicação 
plausível no atual cenário brasileiro. A democracia deliberativa cria novos 
instrumentos de organização de um regime democrático. Assim, nas palavras de 
David Held (2006, p.246) sobre tais instrumentos:

Tipicamente, estes [instrumentos] envolvem propostas para 
suplementar e enriquecer os procedimentos democráticos 
existentes, e para melhorar a qualidade da vida democrática sem 
assumir os altos níveis de participação popular exigidos pelos 
democratas clássicos, marxianos ou participativos.

Nino define democracia como “un proceso de discusión moral sujeto a un 
límite de tiempo” (1997, p.167), para tanto, esclarece que diante de determinado 
impasse, o grupo de pessoas pode tentar, em um primeiro momento, encontrar a 
solução de modo unânime, todavia, a pressão do tempo fará com que abandonem 
tal necessidade para passar à votação a fim de encontrar uma solução, ou seja, 
o ideal da unanimidade é abandonado pela necessidade de que decisões sejam 
tomadas em um determinado espaço de tempo.

A democracia no formato defendido por Nino encontra fundamento na 
necessidade de reconhecimento do papel individual no processo de tomada de 
decisões, sem se olvidar de que trata-se, em verdade, de um processo, e como tal, 
sucede-se ao longo do tempo em idas e vindas de opiniões entre os indivíduos 
participantes. A democracia se constrói a cada momento e é intimamente 
dependente dos indivíduos que se dispõem a colaborar. No estágio atual de 
desenvolvimento das sociedades tocadas pelo mundo moderno é impraticável 
o modus operandi ateniense: há um número muito maior de envolvidos, com 
atribuições múltiplas para sua sobrevivência e espalhados em extensões territoriais 
bastante elastecidas para os modelos gregos.

Para tentar, pragmaticamente, resolver o impasse da impossibilidade de 
participação de um número maior de cidadãos faz-se necessário um novo olhar 
sobre os mecanismos à disposição dos indivíduos. O tipo democrático que exige a 
concordância com o importante papel individual, sem olvidar a responsabilidade 
do conjunto, é denominado de deliberativo. Como o próprio nome indica, a 
democracia deliberativa demanda a participação popular, não somente pelo 
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exercício do direito de voto, mas também, e ainda mais essencialmente, pela 
participação na discussão. O nó górdio da questão é, exatamente, como facilitar 
a participação a ponto de incentivar a manifestação de pessoas que têm o seu 
tempo ocupado com atividades profissionais, pessoais, familiares, entre outras, 
que acabam por ocupar todo ou grande parte de seu tempo e lhes exigir energia 
mental e física que lhes demovem de qualquer participação cidadã10.

Parece viável pensar que os meios tecnológicos superam algumas das 
dificuldades que os indivíduos encontram, hoje, para participar. A tecnologia, no 
entanto, parece ser a melhor alternativa a apresentar soluções para tais questões. 
A necessária participação popular não virá somente da obrigatoriedade prevista  
na legislação, faz-se necessário superar os entraves para que ela ocorra. Na medida 
em que há a constatação de que o tempo é um problema relevante, a disponibilização 
de alternativas poderá ter impacto positivo nos níveis de participação de uma 
população. As vantagens de aliar a tecnologia à democracia deliberativa são 
inúmeras, a começar pelo fato de que a tecnologia será instrumento a permitir 
a discussão. Muito será demandado para que as soluções tecnológicas possam 
atender a contento as exigências de implantação de um regime democrático no 
qual as pessoas interessadas tomem a iniciativa de expor suas idéias e opções. A 
própria possibilidade de que isso ocorra e de que as opiniões façam verdadeira 
diferença na formação da convicção de outras pessoas deverá fomentar a 
participação. Avanços deverão ser alcançados para permitir a existência segura de 
fóruns de discussão e a própria coleta da opinião pública acerca de determinados 
assuntos. O modus operandi atualmente existente e largamente utilizado em redes 
sociais é somente o processo de gestação do que pode ser alcançado no futuro. 
Vários passos ainda devem ser dados, a começar pelo alcance de todos à utilização 
adequada da rede e à capacitação para seu uso. A perspectiva é otimista ao avaliar 
a velocidade com que as novas opções se tornam populares na internet,

A democracia sustentável, no sentido aqui elegido, ganha força e maiores 
possibilidades de implementação ao se aliar ao desenvolvimento tecnológico. 
Sua conjugação com a democracia deliberativa faz com que os instrumentos 

10 E mais uma vez é útil lembrar que não se está advogando a necessidade de que absolutamente 
todos o façam. Mas é preciso dar instrumentos de participação àqueles que escolhem 
participar.
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não permitam, tão somente, a oitiva da população acerca de algum tema. Ao 
contrário, preocupação anterior deve ser a de propiciar espaço seguro para que as 
diferentes posições e fundamentos possam ser expostos. Esse processo permitirá 
o convencimento das pessoas da correição ou não de sua posição, além de, muito 
mais importante, ter potencial para desencadear nas pessoas suas características 
mais solidárias – praticamente esquecidas no contexto do desenvolvimento do 
capitalismo individualista atual.

4. as possibilidades diante do esquadro constitu-
cional vigente

É preciso que seja afirmado que não há qualquer óbice constitucional à maior 
participação popular no processo de tomada de decisões. Não se desconhece a 
disputa entre constitucionalismo e democracia, que tende a indicar a existência 
de uma tensão inconciliável entre ambos, o que pode levar à conclusão de que 
a participação popular sofre severas limitações quando o texto constitucional 
estabelece a legitimidade de instituições políticas para a tomada de decisões. 
Todavia, é possível encontrar em nosso texto constitucional diversos instrumentos 
que fomentam a participação da população, como é o caso da iniciativa popular, 
da previsão de conselhos, do plebiscito e do referendo. A utilização ou não dos 
instrumentos, assim como a forma e qualidade de sua regulamentação para tanto, 
não deve lhes retirar o mérito de sua significação. Ou seja, as possibilidades de 
realização do que os instrumentos prometem ao serem previstos na Constituição, 
dependem diretamente do modo como são regulamentados e da vontade política 
para sua deflagração. Essas características impedem o preenchimento a contento 
do quanto previsto para instrumentos de prática democrática direta no Brasil. 
Ainda assim, não se retira do texto constitucional o mérito de apresenta-los. 
Aliás, os últimos textos constitucionais produzidos na América Latina têm dado 
significância impar à sociedade civil, reconhecendo aquelas pessoas normalmente 
alijadas do processo decisório. A par de tudo isso, o texto constitucional brasileiro 
protege o direito de liberdade de expressão e manifestação e enquanto os 
movimentos populares estejam expressando tal exercício, estão albergados pelo 
direito constitucionalmente previsto. 

Do texto constitucional pode-se concluir que há duas diferentes possibilidades, 
uma é a participação popular para a tomada de decisões; outra, é a participação 
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popular configurada pela expressão de opinião. Há vários exemplos da última 
possibilidade como a previsão de participação da comunidade no sistema único 
de saúde, no artigo. 198, III; ou na saúde, no artigo 194, VII, ou na assistência 
social, no artigo 204, II ou mesmo a garantia da liberdade de expressão. A real 
influência da participação popular sequer está esclarecida nestes textos, eis que 
se deixa à legislação infraconstitucional que estabeleça os procedimentos para 
tanto. A participação decisória da sociedade vem prevista em instrumentos como 
o plebiscito e o referendo, de longa data criticados pelo fato de que seu exercício 
está condicionado à vontade do próprio Estado. Há uma grande dependência do 
próprio aparato estatal para se verificar a eficácia dos instrumentos de participação 
constitucionalmente previstos. 

O direito de ir às ruas expressar opiniões está, portanto, protegido expres-
samente na Constituição. Não há, no entanto, reconhecimento de que essa forma 
de manifestação configura um novo ator. Perceba-se que o texto constitucional traz 
a previsão de que a participação popular ocorra e prevê diferentes instrumentos 
para tanto. Esses instrumentos são, de fato, diferentes procedimentos. Trata-se 
do exercício do direito de participação no processo de tomada de decisões ou do 
exercício da liberdade de opinião de maneiras diferentes. Essa possibilidade de 
utilização de diferentes instrumentos não modifica a essência de quem é o ator. 
O ator continua sendo a população. De fato, a novidade está mais no modus 
operandi do que na criação de novo ator. O ator passível de ser reconhecido nos 
movimentos populares de 2013, no Brasil, é a sociedade que passa a se organizar 
de forma diferente, um tanto quanto amorfa, sem identificação de líderes e sem 
vinculação com os intermediários conhecidos da democracia. O ator que quer 
ser identificado é aquele que responde ao chamado da coletividade. Não há, de 
fato, lideranças ditando pautas, e por isso a ausência delas de forma objetiva. Mas 
isso não autoriza o reconhecimento de um novo ator sob o ponto de vista de 
sujeitos diferentes a compor estes movimentos. A novidade está na conformação 
destes sujeitos às possibilidades tecnológicas e os impactos que daí advirão. Ora, 
necessário reconhecer que a utilização da tecnologia pode reacender a participação 
em um momento no qual já não se acreditava ser possível vencer a apatia dos 
cidadãos e é uma resposta para a grande questão que se debate a ciência política 
separando aqueles que veem na apatia o problema central para um exercício 
democrático adequado, e aqueles que acreditam que de alguma forma – e o uso 
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de tecnologia é uma delas - as pessoas poderão, dado o ambiente adequado, se 
sentir à vontade e com vontade para participar de processos decisórios. O grande 
mérito da mudança no modus operandi e da consequente alteração na maneira 
com que os indivíduos se reúnem e discutem os temas que lhes interessam vem 
da possibilidade de fazê-lo de maneira mais prática e mais rápida. Ainda que se 
tome em consideração as restrições de acesso à rede mundial de computadores 
que ainda se impõem no Brasil, o quadro vem sofrendo melhoras a cada ano. 
Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (IBGE, 2011) indicam 
que em dez anos o acesso à internet cresceu mais de 140% entre os brasileiros, 
apesar de ainda precisar atingir quase metade da população. Assim, é um quadro 
que se configura no médio prazo e que pode sofrer inflexões no curso do tempo 
mas dee manter uma linha de crescimento de intervenção social por meio de redes 
sociais bastante significativo.

5. conclusões

É então possível responder, agora, se há um novo sujeito passível de 
identificação após os movimentos populares de junho de 2013, no Brasil. Há 
um sujeito político-tecno-social, que se utiliza das redes sociais para manifestar 
suas posições em relação ao que diz respeito ao espaço público. As redes sociais 
permitem que o indivíduo participe da vida política do país, resolvendo questão 
crucial para a democracia: a falta de tempo para se dedicar ao compromisso de 
ser cidadão. 

Por certo, no momento em que esse novo sujeito político-tecno-social for 
formado, tão somente, pelos indivíduos “nascidos” na sociedade tecnológica, mais 
e mais soluções serão encontradas para as dificuldades que hoje se impõe quando 
se pensa, seriamente, em advogar o uso da internet para possibilitar a participação 
da sociedade na tomada de decisões políticas. Assim, não se fecham os olhos 
para alguns óbvios problemas que se apresentarão, por exemplo, como garantir a 
identidade de quem está online tomando a decisão; como garantir a compreensão 
dos temas propostos à discussão; questões que podem indagar acerca de limites 
mínimos de participação; acerca da possibilidade de substituição total de outras 
formas de participação pela digital; a própria inclusão digital; entre várias outras 
situações que, ao certo, irão se apresentar. Todas elas deverão ser definidas com a 
previsão da participação do novo sujeito.
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Assim, o que se quer defender é que os movimentos populares de junho de 
2013, no Brasil, representaram um ponto de inflexão de diversas reivindicações. 
São movimentos gestados por uma situação econômica que desfavoreceu 
aqueles que começavam a se acostumar com uma vida de inclusão no mercado 
de consumo e que passaram a ser privados de suas conquistas recentes mais 
importantes. São a resposta há muito devida ao Estado que não consegue prover 
a todos do mínimo proposto constitucionalmente. Essa população, que se uniu 
pela facilitação da tecnologia, é regida por uma necessidade que se encontra no 
âmago de movimentos socioambientais, a solidariedade. Mas perceba-se que 
suas reivindicações buscam soluções ainda dentro do sistema econômico atual. A 
generalidade dos pleitos traduz, em verdade, o anseio de que as melhoras sejam 
sentidas em diferentes áreas de prestação de serviços pelo Estado. É uma exigência 
holística. Não basta mais atender um ou outro ponto. Os movimentos populares 
passam a exigir o respeito por uma pauta que inicie no reconhecimento de que há 
uma grande massa a ser administrada e que merece o respeito do ente público. O 
novo ator que se forma, recepcionado pelo ordenamento jurídico vigente, é um 
ator munido de instrumento diferenciado de manifestação, que exigirá do Estado 
um novo modo de acompanhamento dos anseios e um novo modo de respostas, 
ágeis e vinculadas à uma realidade plausível. A resposta da movimentação social à 
movimentação do aparelho estatal tende a ser, cada vez mais, urgente e poderosa. 
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Resumo

O artigo traça um perfil das Teorias Neoconstitucionalistas europeias e do 
Constitucionalismo Plural Latino Americano; a propósito disso e a partir da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 esboça-se uma proposta 
de teoria pós-moderna do Direito, de inspiração romanista. Metodologicamente, 
levanta-se um arcabouço teórico para provocar uma discussão a respeito dos rumos 
do Direito no devir. O artigo adota o termo pós-modernidade para designar esse 
fenômeno, destacando nele o papel central da Constituição, da democracia e da 
participação popular na construção do direito do futuro.
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Resumen

Este artículo presenta las teorías Neoconstitucionalistas enfocando en el 
Nuevo Constitucionalismo Plural Latinoamericano; junto con los fundamentos 
constitucionales de Brasil (CRFB/88) esboza una propuesta de la teoría 
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postmoderna del Derecho, inspirada en el derecho romano. Desarrolla el debate 
sobre la dirección de las transformaciones del Derecho contemporáneo. El artículo 
adopta el término “postmodernidad” para describir este cambio en el mundo 
jurídico, poniendo de relieve el papel central de la Constitución, la democracia y 
la participación popular en la construcción del Derecho del futuro.

Palabras clave

Neoconstitucionalismo; Pluralismo jurídico; Modernidad; Postmodernidad; 
Participación popular.

1. introdução

Com este artigo pretende-se discutir o papel da Constituição na construção 
da Pós-Modernidade jurídica, a propósito das doutrinas neoconstitucionalistas 
e do pluralismo latino-americano. Metodologicamente, parte-se do conceito 
de paradigma, para distinguir Modernidade de Pós-Modernidade; e nesse viés, 
recuperam-se os pontos principais das teorias neoconstitucionalistas, assim 
como aspectos das críticas que se lhes contrapõem. O objetivo dos autores 
do artigo, junto ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 
Federal de San-ta Catarina é contribuir para a construção de uma teoria pós-
moderna participativa do Direito, inspirada numa visão romanista, centrada na 
Constituição, na democracia e na participação popular.

A barreira paradigmática (Abbagnano, 1998, p. 398 e 742)3 do sistema 
representativo puro, aqui denominada Modernidade4 é o ponto de partida no 

3 Paradigma (do grego παράδειγμα) tem um sentido de modelo (em Platão), e de exemplo (em 
Aristóteles); mas contemporaneamente é utilizado como conjunto de crenças compartilhadas 
(Kuhn) ou de relações lógicas, de conceitos dominantes que organizam e governam o 
discurso, privilegiando alguns aspectos e excluindo outros. Paradigma é aquilo que os membros 
de uma comunidade científica partilham. E, inversamente, uma comunidade científica consiste 
em homens que compartilham um paradigma (Kuhn, 1975, p. 219). MORIN (1998, p. 265-
269). Mas com um alerta: o enfoque paradigmático não é dicotômico no sentido apontado 
por BOBBIO ( 1995, p. 13). Não se trata de dividir um universo em duas esferas estanques 
e exaustivas, reciprocamente exclusivas. O Paradigma pós-moderno participativo atua em 
conjunto, inclui e transforma o paradigma da Modernidade representativa.

4 Moderno de modernus, deriva do advérbio modo no sentido temporal: nesse momento, 
imediatamente, agora mesmo, ainda há pouco, ainda agora. (Faria [1967?], p. 616). Da mesma 
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enfoque do neoconstitucionalismo, nele incluídas as propostas latino-americanas 
de cunho pluralista, especialmente nas Constituições de Equador e Bolívia. A 
perspectiva que se aponta é de um novo paradigma, da Pós-Modernidade5; no qual  
a prática jurídica de exercício e tutela dos bens coletivos constitucionais não se realiza 
na órbita exclusiva do voluntarismo estatal, e sim pela participação, soberanamen-
te garantida pelo texto constitucional. A exposição parte do neoconstitucionalismo 
como doutrina constitucional, seu histórico e perfil, assim como das críticas que 
se lhe contrapõem; delineia a versão latino-americana derivada dessa preocupação 
teórica, positivada no pluralismo das constituições de Equador e Bolívia; e esboça, 
em terceiro passo, uma proposta e um esboço de discussão.

2. neoconstitucionalimo: histórico, conceito e per-
fil teórico (o “neo” antes do “novo”)

A base dos estudos que se realizam em torno do Novo Constitucionalismo 
Latino-Americano são as teorias neoconstitucionalistas, que ganharam força no 
período pós-Segunda Guerra em Estados europeus – marcadamente Itália (1948)  
e Alemanha (1949) – que adotaram Constituições reconhecidas pelo protagonismo 
de princípios e direitos fundamentais, e a previsão de mecanismos de controle de 
constitucionalidade por instituições jurídicas especiais (MELO, p.42-43, 2013).

Diz-se “teorias neoconstitucioanlistas”, no plural – é importante ressaltar 
– porque o Neoconstitucionalismo não se apresenta como um movimento 
organizado ou uma escola comum. O que faz do termo um qualificador 
metodológico é a nova forma de hermenêutica constitucional que inaugura, 
marcada pela exaltação da força normativa da Constituição, comportamento que 
se dissemina pela Europa e chega com força à América-Latina nas últimas décadas 
do século XX.

forma que de hodie (hoje) proveio hodierno. Modernus, então, seria oposto a antiquus, antigo, 
donde modernitas. Na Idade Média opôs-se o moderno cristão ao antigo pagão, atribuindo 
com isso um significado histórico à oposição. Neste livro opõem-se Pós-modernidade a 
Modernidade num contexto pós-1988.

5 A popularização do termo Pós-modernidade deve-se a Lyotard (2002). Um histórico do termo 
encontra-se em Andesrson (1999). Adota-se a categoria em contexto metodológico, deixando 
de lado outras do jaez como neoconstitucionalismo, pós-positivismo, que, como o próprio 
nome indica, partem de outras vertentes para identificar a mesma crise.
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Sanchís (2003, p.123-124), um dos teóricos neoconstitucionalistas, esclarece 
que, ideologicamente6, o Neoconstitucionalismo aceita o Estado Constitucional 
de Direito como modelo ideal de organização política, e defende o relacionamento 
entre moral e Direito. O autor resume os cinco traços característicos dessa teoria 
em: mais princípios que regras; mais ponderação do que subsunção normativa; 
onipresença da Constituição em todas as áreas jurídicas e em todos os conflitos 
minimamente relevantes; mais judiciário que legislativo; e a coexistência de uma 
pluralidade de valores, por vezes contraditórios, em lugar da homogeneidade 
ideológica (idem, p.131-132)7.

São elementos comuns às teorias neoconstitucionalistas a importância 
da Constituição – como norma que mais do que alcançar, condiciona todo 
o ordenamento jurídico, os Poderes do Estado e as relações privadas –; o 
protagonismo dos princípios e valores frente às normas ordinárias; a força do 
juiz ante o legislador enquanto intérprete da Constituição; a ponderação como 
método de interpretação, aplicação e solução de conflitos; e a inter-relação entre 
direito e moral. (MELO, 43-44, 2013).

Tem-se, então, que a base do Neoconstitucionalismo firma-se:

[...] no equacionamento entre as dimensões do direito, Moral 
e Política e de como se relacionam entre si, o que requer a [...] 
razoabilidade prudencial no lugar da racionalidade oriunda do 
cientificismo formal, típico do positivismo jurídico. [...] Isso 
porque, segundo esta corrente, a racionalidade moral desempenha 
um importante papel na formação do discurso de racionalidade 
jurídica e, em vista disso, existe uma relação intrínseca entre o 
Direito e a Moral, e isto deve ser considerado na aplicação das 
normas jurídicas, a fim de se legitimar a discricionariedade dos 
órgãos jurisdicionais. (CADEMARTORI; BAGGENSTOSS, 
p.349-350, 2011)

6 Sanchís  apresenta, objetivamente, três acepções de Neoconstitucionalismo: como um tipo de 
Estado de Direito; como uma teoria do Direito para explicar o modelo institucional de Estado;  
como ideologia que justifica ou defende a forma política mencionada. (CADEMARTORI/
BAGGENSTOSS, p.348-349, 2011)

7 No original: “[...] más principios que reglas; más ponderación que subsunción; omnipotencia de la 
Constitución en todas las áreas jurídicas y en todos conflictos mínimamente relevantes, en lugar de 
espacios exentos en favor de la opción legislativa o reglamentaria; omnipotencia judicial en lugar 
de autonomía del legislador ordinario; y, por último, coexistencia de una constelación plural de 
valores, a veces tendencialmente contradictorios, en lugar de homogeneidad ideológica. 
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Trazendo a corrente para a perspectiva da filosofia do Direito, Barroso (2005) 
aponta como marco filosófico do Neoconstitucionalismo o pós-positivismo. 
Segundo o autor, tal rótulo assinala a conjunção entre modelos exclusivistas, 
permitindo a confluência de ideias até então vistas como opostas. Nesse 
sentido, buscando uma intersecção entre jusnaturalismo e positivismo jurídico, 
o Neoconstitucionalismo vai além da legalidade pura, aportando a moral ao 
Direito, mas continua atendo-se às regras postas. Isso porque: “a interpretação 
e aplicação do ordenamento jurídico hão de ser inspiradas por uma teoria de 
justiça, mas não podem comportar voluntarismos ou personalismos”, sobretudo 
os judiciais. E continua:

No conjunto de ideias ricas e heterogêneas que procuram abrigo 
neste paradigma em construção incluem-se a atribuição de 
normatividade aos princípios e a definição de suas relações com 
valores e regras; a reabilitação da razão prática e da argumentação 
jurídica; a formação de uma nova hermenêutica constitucional; e o 
desenvolvimento de uma teoria dos direitos fundamentais edificada 
sobre o fundamento da dignidade humana. BARROSO (2005)

Dessarte, ainda na leitura de Barroso (2005), fica evidente, que através 
desse novo prisma hermenêutico, tanto o papel da norma quanto o papel do 
juiz percebem-se de forma consideravelmente alterada. O autor destaca que 
tradicionalmente, era destinada à norma a função de proporcionar solução 
jurídica por meio de seu relato abstrato, e ao juiz tão somente a tarefa de selecionar 
na prateleira do ordenamento jurídico aquela regra que melhor se aplicaria ao 
problema a ser solucionado. 

O novo modelo, então, agrega função a ambos, ou seja, reconhece que nem 
sempre a resposta aos problemas será encontrada no ordenamento jurídico 
estabelecido e que o magistrado deve ir além da sua função técnica de conhecimento, 
de formulação de juízos de fato. O juiz, ao assumir esse novo papel, torna-se “co-
participante do processo de criação do Direito, completando o trabalho do 
legislador, ao fazer valorações de sentido para as cláusulas abertas e ao realizar 
escolhas entre soluções possíveis” (BARROSO, 2005). 

A interpretação ganha novas possibilidades de atuação e, nessa linha, a 
argumentação do intérprete posiciona-se com muito mais peso; porque as 
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decisões do juiz passam a basear-se, também, em fatores criativos extralegais o 
que o obriga, como intérprete, a fundamentar8 de maneira mais aprofundada e 
coerente as suas conclusões. 

3. ponderações críticas a respeito do neoconstitu-
cionalismo

O que se percebe, no entanto, na voz da crítica é que os mesmos pontos que 
promovem o Neoconstitucionalismo como caminho a ser trilhado pelos intér-
pretes das Constituições contemporâneas – inovação no papel do juiz, casamento 
entre moral e direito e injeção de fontes não-jurídicas no Ordenamento – podem 
ser levantados como justificativa para rebatê-lo. 

Esse, aliás, é o ponto de vista de Ferrajoli (2010, p.33-51) que, ao expor uma 
perspectiva crítica ao Neoconstitucionalismo, levanta-os como pontos negativos 
da teoria. Por exemplo: (a) a distinção entre princípios e regras, como espécies 
de normas constitucionais, além de inadequada – pois princípios e regras seriam 
igualmente normas, tão somente elaboradas de forma diversa – promoveria o 
enfraquecimento valorativo dos princípios, colocando-os num patamar de 
ponderabilidade e não de aplicabilidade, tornando-os juridicamente arbitráveis; 
(b) a internalização da moral no Direito, com a consequente negação do 
positivismo jurídico, distanciaria a Constituição de seu caráter normativo – não 
permitindo a promoção da autonomia jurídica; e (c) de modo geral acarretaria 
invasão do espaço legislativo pelo juiz, que passaria a ter, ilegitimamente, o poder 
de criação. 

De acordo com Cademartori e Baggenstoss (p.350-351, 2011), sendo a função 
básica do Direito “generalizar e estabilizar expectativas dos comportamentos 
e promover a regulamentação dos conflitos, com a própria previsão do litígio 

8 Para assegurar a legitimidade e a racionalidade de sua interpretação nessas situações, o 
intérprete deverá, em meio a outras considerações: (i) reconduzi-la sempre ao sistema jurídico, 
a uma norma constitucional ou legal que lhe sirva de fundamento – a legitimidade de uma 
decisão judicial decorre de sua vinculação a uma deliberação majoritária, seja do constituinte 
ou do legislador; (ii) utilizar-se de um fundamento jurídico que possa ser generalizado aos 
casos equiparáveis, que tenha pretensão de universalidade: decisões judiciais não devem ser 
casuísticas; (iii) levar em conta as consequências práticas que sua decisão produzirá no mundo 
dos fatos. (BARROSO, 2005)
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em seu código”, as teorias neoconstitucionalistas, acabariam por promover a 
indeterminação do Direito, prejudicando sua evolução e permitindo que o 
operador atue como legislador. A exaltação de códigos extrajurídicos – muitas vezes 
mais dinâmicos e representativos do meio social – faz com que eles se sobreponham 
ao sistema jurídico, enfraquecendo sua estrutura. 

Dessa forma, os autores acreditam que:

[...] o caminho proposto para o fortalecimento do Direito é o de 
respeito à sua abertura cognitiva e ao seu fechamento operacional. 
Como a abertura cognitiva representa a abertura das relações 
havidas entre o sistema e o seu ambiente, de acordo com a sua 
capacidade de suportar interferências externas, o sistema deve 
conhecer o que é tolerado, que é o que está contido no código 
do direito, ou seja, nas normas consolidadas pelo princípio da 
legalidade. O fechamento operacional, então, deve representar a 
não interferência do ambiente na esfera de operacionalidade do 
sistema e impedir a importação de elementos prontos e acabados 
do ambiente. O objetivo é manter a estrutura não corrompida, 
mantendo a autonomia do sistema jurídico para a sua reprodução 
evolutiva e especializada. (CADEMARTORI; BAGGENSTOSS, 
p.352)

Ademais, há que se ter em mente que a crença na concretização do justo por 
meio de métodos interpretativos aplicados por um juiz pode possibilitar o “uso 
retórico de argumentos abertos, gerando uma má política disfarçada de prática 
democrática” e esconder a arbitrariedade do operador atrás do uso de princípios e 
valores no discurso de sua decisão. (BOLLMANN, p.186, 2009).

Essas teorias repercutiram na América Latina, ganhando, porém, contornos 
próprios, que certamente enriquem a discussão. 

4. o  novo constitucionalismo latino-americano: de- 
lineamento de sua formatação política de caráter 
pluralista

Conforme já exposto, também na América-Latina as teorias neocons-
titucionalistas lograram inserção. Tal fato teve impulso com o fortalecimento dos 
processos de redemocratização, principalmente a partir da década de 1980. Com 
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a onda de promulgações de novas Constituições – ou de consideráveis reformas 
constitucionais –, as principais ideias do novo constitucionalismo advindo da 
Europa passam a ser seguidos por grande parte dos países latino-americanos. 
Dessa forma, a agenda de expansão do catálogo de direitos fundamentais, 
e de incorporação de novas garantias e instituições de controle jurisdicional é 
assimilada pelas novas Constituições (MELO, p.50, 2013).

Nesse ambiente de transformações, alguns países da região se deparam com 
a necessidade de adaptar os fundamentos das teorias neoconstitucionalistas às 
suas bases, reformulando seus projetos de renovação jurídico-institucional, de 
modo a torná-los mais eficazes “em particular, no resgate da proximidade dos 
seus cidadãos ao poder político governamental, e no reconhecimento das suas 
múltiplas condições existenciais e sociais” (MORAER; FREITAS), legitimando e 
expandindo a democracia dentro no continente.

Tal movimento demonstra a intenção de situar o novo padrão constitucional 
não como mero resultado de processos políticos, mas como resultante de um dado 
“momento histórico do desenvolvimento da sociedade”; buscando materializar 
“uma forma de poder que se legitima pela convivência e coexistência de 
concepções divergentes, diversas e participativas”. Nesse sentido, a Carta Política 
elaborada sob esse novo manto “não só disciplina e limita o exercício do poder 
institucional, como também busca compor as bases de uma dada organização 
social e cultural, reconhecendo e garantindo os direitos conquistados de seus 
cidadãos”. (WOLKMER, p.11-12)

Esse recém-nascido constitucionalismo latino-americano preocupa-se, 
fundamentalmente, com a legitimidade democrática de suas Constituições, 
buscando superar os problemas resultantes de uma sociedade multicultural não 
solucionados pelos modelos constitucionais até então aplicados (MORAES; 
MARQUES JÚNIOR, p. 48-50, 2013). Ou seja, o Neoconstitucionalismo latino-
americano é marcado pelo Pluralismo, reconhecendo o valor da diversidade, da 
comunidade e da interculturalidade9 (WOLKMER, p.12).

9 Enquanto marco epistêmico e metodológico, o Pluralismo tem dentre alguns de seus  seus 
princípios valorativos: “1) a autonomia, poder intrínseco aos vários grupos, concebido como 
independente do poder central; 2) a descentralização, deslocamento do centro decisório para 
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Melo (p.50-51, 2013) explica que:

Já no final dos anos 90, portanto, é possível identificar, entre as 
principais tendências do moderno constitucionalismo latino-
americano: 1) a ampliação dos catálogos de direitos fundamentais 
e a proteção dos direitos humanos; 2) o aperfeiçoamento da tutela 
jurisdicional; 3) o garantismo constitucional [...]; 6) a constituição 
econômica, que reserva ao Estado a possibilidade de intervir e 
decidir as regras do jogo econômico [...]; 7) o pluralismo político, 
cultural, social e multiétnico; e 8) o reforçamento dos direitos e 
deveres dos cidadãos como agentes co-responsáveis pela defesa da 
constituição.

Wolkmer (p.18-20) divide o desenvolvimento do novo modelo consti-
tucionalista na América-Latina em três ciclos10: (I) o primeiro momento introduz 
o ideário pluralista, podendo ser representado pelas Constituições Brasileira11 
(1988) e Colombiana (1991); (II) em seguida aprofundando-se nos requisitos 
plurais – e direcionando-se a um posicionamento mais independentista, atre- 

esferas locais e fragmentárias; 3) a participação, intervenção dos grupos, sobretudo daqueles 
minoritários, no processo decisório; 4) o localismo, privilégio que o poder local assume diante 
do poder central; 5) a diversidade, privilégio que se dá à diferença, e não à homogeneidade; e, 
finalmente, 6) a tolerância, ou seja, o estabelecimento de uma estrutura de convivência entre 
os vários grupos baseada em regras “pautadas pelo espírito de indulgência e pela prática da 
moderação”. (WOLKMER, p.12, 2013)

10 Importante ressaltar que se focam essas três etapas como exemplos de três conjunturas 
diferentes, em Estados bastante diversificados, cada qual expressando ideais próprios nas 
Cartas Políticas. 

11 Sobre a Constituição da República Federativa do Brasil  de 1998, cabe um brevíssimo 
parêntese. Tal adendo se justifica, pois, a despeito de falhas, menos ou mais importantes, 
em seu texto – e do grande número de emendas que experimentou ao longo dos anos –, a 
Carta Magna brasileira “foi capaz de promover, de maneira bem sucedida, a travessia do 
Estado brasileiro de um regime autoritário, intolerante e, por vezes, violento para um Estado 
democrático de direito” (BARROSO, 2005). É a Constituição mais avançada da história do 
constitucionalismo nacional. Conhecida como “Constituição cidadã”, e tocada pela “onda 
neoconstitucionalista”, a CRFB/88 é bastante inovadora para o seu tempo. Temas novos e 
emergentes como direitos do idoso e da criança e do adolescente se fazem presentes, além do 
destaque aos direitos humanos . Ademais, introduz em seu Título VIII (Da Ordem Social) 
capítulo dedicado exclusivamente aos povos indígenas; é pioneira ao consagrar em seu art. 
225 um complexo conjunto de princípios e direitos, objetivando a proteção e a garantia a 
um meio-ambiente ecologicamente equilibrado (WOLKMER, p.17, 2013); e expandiu os 
horizontes jurisdicionais, criando novos mecanismos de controle de constitucionalidade 
(BARROSO, 2005).
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lando-se a personagens revolucionários como Simon Bolivar – aparece a 
Constituição Venezuelana (1999) ; (III) finalmente, o terceiro momento – 
considerado por seus entusiastas como a verdadeira representação do novo 
constitucionalismo latino-americano – é representado pelas Constituições do 
Equador (2008) e da Bolívia (2009), precursoras do conceito de buen vivir.

Como dito, essas duas últimas Constituições (Equador e Bolívia) são 
enaltecidas pelos teóricos do Novo Constitucionalismo Latino-Americano como 
exemplos a serem seguidos. Com forte ênfase nos fatores plurais de suas culturas 
multiétnicas, segundo Melo (p.52, 2013), ambas são direcionadas ao modelo 
socioeconômico voltado à melhor qualidade de vida: o Bem Viver (Sumak 
Kawsay, na equatoriana, e Suma Qamaña, na boliviana). Ecocêntricas ao extremo 
provocam sorrisos em qualquer ambientalista ao atribuir direitos subjetivos à 
natureza (Pachamama12), sendo essa uma das tantas inovações apresentadas por 
esses símbolos do Constitucionalismo Andino.

Melo (p.52, 2013) acrescenta que tal movimento:

[...] promove a recuperação e uma releitura da categoria soberania 
popular, no sentido de ‘refundar o Estado’, promovendo a 
participação direta dos cidadãos e da sociedade civil organizada 
na elaboração e aprovação da constituição, bem como no 
controle e na gestão da administração. A tal fim, as constituições 
estabelecem instituições paralelas de controle, fundadas na 
participação popular: el poder ciudadano na Venezuela, el control 
social na Bolívia e el quinto poder no Equador. [...]. A refundação 
do Estado, porém se dá sobre novas bases, que atribuem um valor 
fundamental à biodiversidade e à sociodiversidade, reconhecidas 
constitucionalmente como bens da comunidade e das coletividades 
e como prerrogativas para o futuro. 

Em suma, o Novo Constitucionalismo Andino é vanguardista ao abrir espaço 
ao desenvolvimento das sociabilidades coletivas (povos originários, indígenas e 
afrodescendentes) e dos Direitos aos bens comuns naturais (recursos naturais, os 

12 A constituição do Equador reconhece os direitos da natureza, como ordem pré-existente de 
onde emana a própria razão de ser da organização social, e prescreve no seu artigo 71: “A 
natureza ou Pachamama, onde se reproduz e realiza a vida, tem direito a que se respeite 
integralmente sua existência e a manutenção e regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, 
funções e processos evolutivos”. (MELO, p.52-53, 2013)
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direitos humanos à água e ecossistema equilibrado) e culturais (Estado pluricultural, 
diversidade e interculturalidade) (WOLKMER, p.24, 2013); e instaura de maneira 
precursora o inter-relacionamento entre Estado e populações originárias.

5. as constituições de equador (2008) e bolívia (2009): 
aspectos pluralistas

Os mais recentes exemplares do Constitucionalismo Andino, as Consti-
tuições do Equador e da Venezuela, são a materialização das teorias pluralistas. 
Com textos extensos e detalhados, alçam o processo democrático e participativo 
direto13 a altos patamares, levando em alta conta suas populações originárias e 
suas culturas tradicionais.

Já em seus preâmbulos14 deixam bem claras suas diretrizes; celebrando Estados 

13 Há, inclusive a previsão de um controle popular institucionalizado. Na Bolívia, o Control 
Social (“Artículo 241.I. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, 
participará en el diseño de las políticas públicas. II. La sociedad civil organizada ejercerá 
el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e 
instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales. III. Ejercerá 
control social a la calidad de los servicios públicos. IV. La Ley establecerá el marco general 
para el ejercicio del control social. V. La sociedad civil se organizará para definir la estructura 
y composición de la participación y control social.VI. Las entidades del Estado generarán 
espacios de participación y control social por parte de la sociedad.”) e no Equador, a Función 
de Transparencia y Control Social (Capítulo Quinto).

14 Preâmbulo da Constituição do Equador: NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano 
del Ecuador RECONOCIENDO nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres 
de distintos pueblos, CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte 
y que es vital para nuestra existencia, INVOCANDO el nombre de Dios y reconociendo 
nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, APELANDO a la sabiduría de todas 
las culturas que nos enriquecen como sociedad, COMO HEREDEROS de las luchas sociales 
de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo, y con un profundo 
compromiso con el presente y el futuro, Decidimos construir Una nueva forma de convivencia 
ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak 
kawsay; Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y 
las colectividades; Un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana 
– sueño de Bolívar y Alfaro-, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra; Y, 
en ejercicio de nuestra soberanía, en Ciudad Alfaro, Montecristi, provincia de Manabí, nos 
damos la presente: CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Disponível 
em: <http://biblioteca.espe.edu.ec/upload/2008.pdf>. Acesso em: 22 mai. 2014.

 Preâmbulo da Constituição da Bolívia: En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se 
desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y 
nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra 
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independentes, de mulheres e homens nascidos em diferentes culturas e com 
distintas bases religiosas e espirituais – mas com as mesmas possibilidades de 
exercício da cidadania –; pasmando uma nova forma organização social marcada 
pelo respeito e interação com a Pacha Mama e em busca do Bem Viver. 

Outro ponto comum entre as duas Cartas é a previsão de uma Jurisdição 
Indígena15, que convive com a Justiça Ordinária. Nesse sentido, estabelecem que 

con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las 
cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás 
comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. El 
pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las 
luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas 
populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua 
y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, 
construimos un nuevo Estado. Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con 
principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la 
distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; 
con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de 
esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda 
para todos. Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el 
reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 
Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, 
productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con 
la libre determinación de los pueblos. Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea 
Constituyente y con el poder originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con 
la unidad e integridad del país. Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza 
de nuestra Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia. Honor y gloria a los mártires de 
la gesta constituyente y liberadora, que han hecho posible esta nueva historia. Disponível em: 
<http://pdba.georgetown.edu/constitutions/bolivia/bolivia09.html>. Acesso em: 22 mai. 2014.

15 Constituição do Equador, art. 171: “Art. 171.- Las autoridades de las comunidades, pueblos 
y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 
ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación 
y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para 
la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los 
derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado garantizará que 
las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades 
públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá 
los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción 
ordinaria.”

 Constituição da Bolívia, arts. 190-192: “Artículo 190. I. Las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través 
de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos 
propios. II. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el 
derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución. 
Artículo 191.I. La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo 
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as comunidades indígenas poderão organizar e exercer procedimentos jurídicos 
próprios, destinados aos membros de suas comunidades, com base em seus 
costumes tradicionais, desde que não contrariem os direitos e garantias previstos 
na Constituição. Inclusive, no caso da Bolívia, o Tribunal Constitucional – que é 
composto por juízas e juízes eleitos pelo povo – deve ter representantes do sistema 
judicial indígena16. 

Por outro lado, enquanto a Constituição da Bolívia apresenta traços mais 
radicais referentes à independência política, ressaltando as lutas sociais e o processo 
de descolonização e rechaçando o neoliberalismo econômico, ou, nas palavras 
de Antônio Wolkmer (p.22-23, 2013) sendo “dos exemplos mais rotundos de 
transformação institucional que se experimentou nos últimos tempos, porquanto 
avança para um modelo de Estado Plurinacional, a simbiose entre os valores pós-
coloniais”, marcando a refundação do Estado boliviano, marcadamente indígena, 
anticolonialista e plurinacional; a bandeira da Constituição equatoriana é outra: 
o giro biocênctrico.

particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena 
originario campesino. II. La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los 
siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial: Están sujetos a esta jurisdicción 
los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como 
actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes 
o recurridos. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de 
conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional. Esta jurisdicción se 
aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro 
de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino. Artículo 192. I. Toda 
autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria 
campesina. II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originario 
campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado. 
III. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria campesina. La Ley de 
Deslinde Jurisdiccional, determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre 
la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción 
agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas.”

16 Artículo 197.
 I. El Tribunal Constitucional Plurinacional estará integrado por Magistradas y Magistrados 

elegidos con criterios de plurinacionalidad, con representación del sistema ordinario y 
del sistema indígena originario campesino. Sobre esse ponto, Antônio Wolkmer (p.20, 
2013) ensina que “A Constituição de 2009 [...] surge como uma das maiores inovações, a 
regulamentação do chamado “igualitarismo jurisdicional”, ou seja, a igual hierarquia 
entre a jurisdição ordinária e a jurisdição indígena, originária e camponesa (art.179. I e 
II ). [...].Compete ao Tribunal Constitucional Plurinacional resguardar a supremacia da 
Constituição e exercer o controle de constitucionalidade (art.196), sendo seus membros 
eleitos mediante o sufrágio universal (art.198).” 
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[...] as consagrações [da Constituição do Equador] de maior 
impacto estão presentes nos capítulos sétimo do título II sobre 
os princípios (arts. 12-34) e o regime dos direitos do “bem 
viver” (arts.340-394), bem como sobre dispositivos acerca da 
‘biodiversidade e recursos naturais’ (arts.395-415), ou seja, sobre 
o que vem a ser o denominado “direitos da natureza”. [...] a 
Constituição Equatoriana rompe com a tradição constitucional 
clássica do Ocidente que atribui aos seres humanos a fonte exclusiva 
de direitos subjetivos e direitos fundamentais para introduzir a 
natureza como sujeito de direitos. [...] [traçando] um autêntico 
‘giro biocêntrico’, fundado nas cosmovisões dos povos indígenas. 
(WOLKMER, p.21, 2013).

A preocupação da Constituição do Equador com o meio ambiente é 
exemplar. Despida de traços antropocêntricos, “reconhece a indissociável relação 
de interdependência e complementariedade entre os seres vivos” (MORAES; 
FREITAS, p.85, 2013). Vai além e conceitua o desenvolvimento como o 
conjunto organizado, sustentável e dinâmico de sistemas econômicos, políticos, 
socioculturais e ambientais, garantidores da concretização do Bem Viver17 
(tradução literal do quéchua18 Sumak Kawsay). “É colocado uma cosmovisão de 
harmonia das comunidades humanas com a natureza, no qual o ser humano é 
parte de uma comunidade de pessoas que, por sua vez, é um elemento constituinte 
da mesma Pachamama, ou Madre Tierra” (WOLKMER, p.21-22, 2013). 

No entanto, ao mesmo tempo, surgem questionamentos acerca da efetividade 
desses instrumentos. Com relação aos direitos subjetivos da natureza no Equador, 
por exemplo, a dúvida poderia incidir sobre procedimento de representação desses 
direitos ou sobre os limites de reivindicação dos mesmos enquanto justificativa 
para restrições. Da mesma forma, trazendo ao debate o direcionamento 
independentista boliviano, pode-se questionar como o país irá relacionar, ao 
longo do tempo, suas instituições tradicionais com as naturais interferências – 

17 Art. 275: “El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 
sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización 
del buen vivir, del sumak kawsay.”

18 Conhecendo seu esplendor durante o Império Inca, o quéchua é uma Língua nativa que 
continua presente em diversos países da América do Sul. Disponível em: <http://www.
ecolatino.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=68:quechua-lengua-oficial-
de-los-andes&catid=40:reportaje&Itemid=66>. Acesso em 23 mai. 2014. 
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nos mais diversos âmbitos – resultantes dos processos de globalização sem quedar 
para um isolacionismo prejudicial ao próprio Estado.

Ademais, para além desses dois Estados, em nível regional, deve-se levar em 
conta que:

[...] a distância entre os direitos constitucionalmente proclamados 
e os direitos materialmente realizados é uma das características 
comuns a todos os países  latinoamericanos (sic.) e é exatamente 
por isso que a questão da concretização constitucional e da eficácia 
tanto dos direitos e deveres individuais e coletivos quando das 
garantias institucionais voltadas a promover e assegurar uma 
efetiva democratização da vida política, econômica, social e 
cultural, assume especial relevância neste cenário. (MELO, p.54, 
2013)

Dessa forma, verifica-se que o Novo Constitucionalismo latino-americano 
se depara com desafio de “colmar a distância que vai da realidade formal das 
constituições à realidade material e à concretização e eficácia social dos direitos 
fundamentais constitucionalmente garantidos” (MELO, p.56, 2013). Em 
outras palavras, o que se percebe é que se, por um lado, os países sul-americanos 
vêm buscando, nas últimas décadas, uma nova forma de organização jurídico-
institucional mais adequada às suas realidades – e nessa busca lograram o 
desenvolvimento Constituições inovadoras e pioneiras em diversos aspectos –, 
por outro, o desafio da efetivação concreta dessas mudanças permanece. 

6. a questão da eficácia dos direitos sociais fun-
damentais no neoconstitucionalismo: esboço de 
uma teoria pós-moderna participativa do direito

Ao considerar a Modernidade como um paradigma centrado no Estado, 
enquanto ente superior separado da Sociedade19; legitimado por democracia 

19 A noção de Sociedade aqui vai um pouco além da descrição de Sociedade Civil em Bobbio 
(1995, p.33):  a esfera das relações sociais não reguladas pelo Estado como poder político e 
de coerção, possibilitando a afirmação de direitos naturais que pertencem ao indivíduo e aos 
grupos sociais independentemente do Estado e que como tais limitam e restringem a esfera do poder 
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formal, indireta, em sistema representativo; construído sobre as ideias iluministas 
de unidade da soberania em mãos de representantes e do primado da lei; 
privilegiando um jus publicum que reduz a justitia a uma atividade subalterna 
à lei e seu conjunto de vínculos complementares (Hespanha, 1989, p. 135-
204), verifica-se que as preocupações neoconstitucionais não passarão do plano 
teórico. A Modernidade estatiza o coletivo em temos absolutos, como estratégia 
de consagração do individualismo, sob a égide da axiologia econômica; e por 
isso mesmo convive tolerante com diferenças sociais que não consegue solucionar 
com suas políticas. Seu modelo político e sua jurisdição cunhada para questões 
individuais não oferecem instrumentos de solução para os conflitos de massa.  

A Pós-Modernidade representa, justamente, o período de constituciona-
lização e construção desses novos instrumentos. A Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 fornece, na visão dos autores, a chave do novo 
paradigma, ao destronar o mito moderno da unidade da soberania. Estabelece 
no art. 1º, par. único: Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. Opera-se aí o 
compartilhamento da soberania estatal com a Sociedade; sacramenta-se uma 
esfera de participação popular soberana, rompendo ipso facto com o primado 
absoluto da lei representativa; abre-se espaço para outras formas de produção do 
Direito no Brasil, de modo que se possa estender a meação jurídica à dimensão 
do coletivo e da Sociedade, mediante a participação em leis, em processos e em 
outros atos, com audiência pública, consulta pública, e demais instrumentos. 

Essa é a linha da teoria pós-moderna, em que uma parcela da soberania é 
assegurada constitucionalmente à Sociedade como sujeito coletivo de direito, 
tendo em vista ou como objeto aqueles bens que pertencem a todos os cidadãos 
(res publica romanorum); bens de que ninguém pode dispor ou se apoderar 
individualmente, a não ser pelo devido processo legal participativo: mediante 
audiência pública deflagrada pela autoridade competente. É o caso do ambiente, 
que a Constituição brasileira considera no art. 225. O ambiente é de todos, é 

político, notadamente as relações econômicas. A categoria Sociedade na noção pós-moderna 
compõe com o Estado na soberania partilhada, mediante o devido processo legal respectivo. 
A abordagem de Bobbio é no reino metodológico dicotômico e excludente (da Modernidade); 
neste artigo, o plano é o da complexidade pós-moderna: participação é a Sociedade atuando 
conjuntamente com as suas autoridades, nos moldes da res publica romanorum.
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extrapatrimonial, insuscetível de apropriação particular ou estatal exclusiva, 
imprescritível e dele só se pode dispor coletivamente, mediante o devido processo 
participativo. Assim, o Direito brasileiro, embora não o diga expressamente em 
lei alguma, introduz uma nova classificação de bens: públicos, privados e coletivos. 

Dizendo com outras palavras, o reconhecimento desses objetos da participação 
constitucional como bens autônomos transforma o quadro dicotômico Estado/
Indivíduo, porque se erige a Sociedade à condição de titular dos bens coletivos, e  
por isso, Sujeito Coletivo de direitos. Na discussão de um macro bem ambiental,  
v.g., estarão presentes três sujeitos: o indivíduo com seus interesses imediatos; 
o Estado com seus deveres e prerrogativas; e a coletividade com seu viés 
extrapatrimonial, e toda gama de interesses mediatos e imediatos. E em decorrência 
disso operam-se transformações no campo do exercício e da tutela do direito 
coletivo em diversos níveis: na elaboração da lei participativa, como é o caso 
do plano diretor do município (lei 10.257/2001); no processo administrativo 
de licenciamento de transgênico (lei 11.105/2005), por exemplo; e no processo 
judicial que envolva participação, como é o caso do Sistema Único de Saúde – 
SUS (lei 8.080/1990). 

Nesse espaço pós-moderno constitucional o Estado tradicional não perde 
as suas prerrogativas, ao contrário, elas são aumentadas e ampliadas. Se os bens 
coletivos fundamentais passam a constituir um condomínio social, a autoridade 
estatal é detentora do ius contionem habendi: será sempre uma autoridade pública 
que terá o direito de convocar e presidir o processo participativo respectivo. O juiz 
também não perde os seus poderes na participação constitucional; passa a exercê-
los num plano de complexidade bem maior: cabe-lhe no conhecimento de causa 
decidir em qual das duas soberanias vai atuar no caso concreto; ou seja: na do 
iudex autocrático (representativa) ou na de magistratus que mais ordena (com seu 
direito de imperium) e homologa a deliberação coletiva (com seu ius addicendi)? O 
Legislativo da mesma forma: nas leis participativas atua à semelhança do Senado 
romano sob a República: aprova ou rejeita o projeto popular, porque o conteúdo 
é da alçada da Sociedade e das autoridades estatais competentes. 

Assim, o Direito da dimensão participativa pós-moderna atua mais no plano 
casuístico de iure constituendo do que de iure constituto; porque a participação 
não se restringe a simples consulta de opinião; é processo de criação, é fonte 
de Direito ao lado da lei representativa e seus complementos. Trata-se de 
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processo em que toda a Sociedade pode participar; todas as instituições e todas 
as autoridades que exercem função no setor da deliberação participam. É um 
processo inclusivo, e não excludente; deliberativo, e não consultivo. O grande 
espelho desse novo paradigma é a democracia direta da res publica romanorum 
(a república dos romanos). É o direito romano que fornece esse contraponto 
metodológico da configuração pós-moderna: retorno da democracia direta a 
propósito de determinados bens, nos termos da Constituição. 

A democracia direta romana amparava-se num direito público forte, em 
instituições políticas participativas, que se completavam com um modelo de 
jurisdição correspondente, adequado à absorção do novo, da grandeza e do 
crescimento praticamente em tempo real, a partir do conflito mesmo; isso se 
operava mediante um Direito casuístico voltado, em suma, para a obtenção do 
justo e não para interpretação de leis. Sua nota distintiva era o equilíbrio entre 
as instituições políticas; e uma iurisdictio com fulcro na adequação e absorção do 
novo, ou seja, na otimização dos recursos sociais20. O desafio do Direito hoje, na 
Pós-Modernidade, revela essa simetria com aquele modelo em face do retorno da 
participação sob democracia direta, e coloca-nos perante a questão fundamental: 
como repartir adequadamente os ônus e bônus do desenvolvimento social e 
econômico sem tolhê-lo?  

7. considerações à guisa de encaminhamento de dis-
cussão 

Do exposto pode-se afirmar que os três instantes teóricos enfocados 
neste artigo apresentam um ponto de consenso: a insuficiência do Direito da 

20 FERNÁNDEZ BARREIRO, A. El renacimiento jurídico medieval y la formación de un 
derecho común europeo (siglos XII s XV). In: Historia del derecho romano y su recepción  
europea. 9 ed. Madrid: Marcial Pons, 2010, p. 185-253. Especialmente nas p. 250-251: por 
que a jurisprudência romana é avessa a fundamentações de suas decisões? Porque o seu labor 
construtivo operava a partir da realidade social concreta, casuisticamente; o que possibilitava 
a correspondência entre o ordenamento jurídico e a realidade social em mutação constante. 
O ponto de vista prático e o sistema jurisdicional aberto possibilitavam aquela adaptabilidade 
construtiva através de sucessivas gerações de juristas. Esse método de adaptação do Direito ao 
desafio social, realizada no plano do conflito e não pela via legislativa do positivismo jurídico, 
é que retorna na Pós-Modernidade, de certa forma e como método, em relação ao exercício e 
tutela dos bens coletivos propriamente ditos.
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Modernidade para fazer frente à complexidade dos conflitos hodiernos, não 
individuais, mas de massa, justamente os mais agudos e socialmente mais 
graves. Para enfrentar esse problema, dever-se-ia outorgar ao juiz um papel de 
criador do Direito? Enfrentando o positivismo e lançando mão de princípios 
constitucionais e de elementos extrajurídicos? Invadindo ou colocando em 
segundo plano a esfera dos representantes eleitos pelo povo? Os críticos dizem 
que isso conduziria a uma indeterminação e enfraquecimento do próprio Direito. 
Sob o enfoque paradigmático, aventado neste artigo, essa proposta ressente-se, de 
fato, de uma limitação importante, pois que se apresenta no interior dos muros 
da Modernidade; de certa forma, apenas, inverte papéis, trocando o Parlamento 
democrático pelo juiz concursado, olvidando a participação da população e das 
demais autoridades; quando estão em jogo questões coletivas, que devem ser 
enfrentadas com processos coletivos próprios.

Por outro lado, como tornar efetivos os direitos das comunidades multiétni-
cas, as realidades interculturais, o ecocentrismo, os bens naturais agasalhados na 
letra da Constituição, e enfim, os direitos sociais fundamentais? No tocante ao 
neoconstitucionalismo laltino-americano, e à abordagem pluralista que se aventa 
neste artigo, a dimensão pós-moderna do Direito brasileiro parece contribuir num 
ponto importante. Porque ele positiva a propriedade indígena como propriedade 
especial constitucional (Pilati, 2013, p. 47 et seq); como ramo da propriedade 
étnica, constituindo espaço fechado de exercício de direito proprietário coletivo, 
cujo conteúdo diz respeito à comunidade titular; vale dizer, os indígenas são 
proprietários que não precisam perguntar para o Estado o que devam fazer com 
o bem que lhes pertence. A questão é da propriedade nesse plano é jurídica, 
não política. A Constituição brasileira, em seu art. 231, reconhece o direito 
dos índios como direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. É o 
instituto do indigenato, tradicionalmente respeitado desde os primórdios da 
nação, configurando-se não como direito outorgado pelo texto constitucional, e 
sim como direito preexistente, que apenas se reconhece e protege. 

Nem mesmo o texto constitucional pode desfigurar ou desconstituir tal direito 
originário de propriedade étnica, Direito que se estabeleceu e se consolidou antes 
mesmo da existência deste Ordenamento brasileiro vigente, agora incumbido de 
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respeitá-lo tal e qual – por determinação constitucional. A consequência de ser ele 
um direito originário, é que o seu perfil – a ser mantido e respeitado nos termos 
do art. 231 da CRFB – define-se a partir dele mesmo, da sua própria natureza, 
da sua extensão e conteúdo primordial, e não da conformação da lei a interesses de 
outra ordem. É bem verdade que tal direito assim consagrado vive sob a ameaça 
de usurpação pelo sistema representativo de autoridades; autoridades que muitas 
vezes se arrogam o direito de entender e decidir o que é mais conveniente nos 
conflitos com indígenas. Por isso as comunidades, considerando que as demandas 
que envolvem seus bens e interesses estão na alçada do Direito pós-moderno, 
devem tomar assento na esfera da soberania da Sociedade, na forma que se 
preconiza no esboço de teoria pós-moderna do Direito. 

8. conclusões

Procurou-se demonstrar que o Direito pós-moderno que desponta na 
Constituição brasileira autodetermina-se em novo paradigma, em que as insti-
tuições do sistema representativo puro são confirmadas e preservadas, mas se 
transformam de modo radical para fazer frente à complexidade jurídica hodierna. 
Já as teorias neoconstitucionalistas parecem debater-se perante a crise do Direito, 
porém, aventam soluções e alternativas que não escapam do campo fechado do 
paradigma moderno. Porém, o rompimento, ou em outras palavras, o triunfo 
do novo paradigma não prescinde do constitucionalismo, desde que ele avance 
na proposta de democracia direta participativa; em que os processos legislativo, 
administrativo e judicial passem a ter assento na dimensão da Sociedade, de forma 
soberana, nos termos da Constituição. O grande espelho dessa transformação é a 
experiência romana de democracia direta; num quadro, e não podia se diferente, 
muito mais complexo do aquele da Roma Antiga republicana.
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