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NOTA DO EDITOR - EDITOR’S NOTE:  

 

Ambiguidades, contradições, equívocos, obstáculos, sobretudo de ordem 

política, que implicavam, na visão compartilhada por fundadores e fundadoras da Academia 

Paulista de Direito (APD), a expressão de uma crise do Direito.  Com efeito, em 1972, 8 

anos após o golpe civil militar que interrompeu a evolução republicana brasileira, os tempos 

eram de repressão e violência. Mas tais dificuldades não apenas não inibiram a construção e a 

realização do projeto da Academia Paulista de Direito (APD), mas serviram de estímulo 

para que sua mensagem permitisse alimentar e sustentar a luta pela reconstituição da liberdade 

democrática em nosso País. 

Tendo entre seus primeiros membros juristas reconhecidos tanto no meio 

universitário quanto no da prática do Direito, dentre os quais figuravam os reitores da 

Universidade de São Paulo e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a Academia foi 

fundada no salão nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tendo feito a 

oração inicial o Governador do Estado de São Paulo. Seu discurso referia a importância da lei 

e o elogio de uma liberdade contida, chamada de “consciente e responsável”. Entretanto, não 

deixava o Governador de referir a necessidade de se executar a lei de modo legítimo, fazendo 

uma homenagem, mesmo que tímida, à tradição jurídica. 

A seguir, o primeiro Presidente da Academia, ao discursar sobre a necessidade 

de revalorização cultural do jurista, interpretava o lema escolhido pelos Acadêmicos para 

inspirar os trabalhos de sua instituição: “Ius, non solum quia iussum est, sed etiam quia iustum 
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est”, assim porque o cumprimento do Direito não derivaria estritamente do fato de ter sido 

posto ou ordenado, mas de haver sido compreendido como justo. Cesarino Jr. ía além, ao 

dizer que as leis devem ser obedecidas apenas quando legítimas.  

Isto tudo numa época em que as leis eram utilizadas para reprimir, e sua 

interpretação, para as violar, quando essas não reprimiam como era esperado, num verdadeiro 

estado de exceção. 

A crise que se diagnosticava no Direito era o descompasso entre o Direito que 

se fazia e se ensinava e a realidade cotidiana. O Direito não reverenciava a vida, repetia 

Cesarino, citando a sociologia jurídica. 

A Academia nascia não como uma instituição anacrônica, mas com um 

programa de ação traçado em seus estatutos, para atualizar o Direito, por meio da Revista, da 

enciclopédia jurídica, de um dicionário e da história do Direito brasileiro que pretendia realizar. 

Pretendia estimular os acadêmicos ao exercício da liderança, unindo-os para a superação do 

desinteresse e da desvalorização que o Direito sofria na época. Nisso,  enfatizava possuir  berço 

comum com a Academia do Largo de São Francisco: “A Academia Paulista de Direito 

representa no intenso mar cinzento e poluído do materialismo atual uma ilha amena e 

verdejante de sadio humanismo”. Acreditava que o século que viu seu nascimento seria o 

século do Direito. A Academia lançava esperanças da superação de sua crise. 

Ainda na sessão de abertura foi feita homenagem ao diretor da Faculdade de 

Direito da USP e ao patrono da Academia Paulista de Direito, José Antonio Pimenta Bueno, 

constitucionalista do Império, tido por Joaquim Nabuco como responsável pela adesão do 

Partido Conservador aos projetos de libertação da escravidão. 

A Academia foi fundada no curso do primeiro Congresso Paulista de Direito, 

em que se discutiam anteprojetos de reforma das leis civis e penais. Miguel Reale falava sobre 

as diretrizes de um novo Código Civil, enquanto Manoel Pedro Pimentel discorria sobre a 

pena.  
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Todo este material foi coligido no primeiro número da Revista da Academia 

Paulista de Direito (APD). 

Os números que se seguiram guardaram artigos de Acadêmicos, que realizavam 

o elogio dos Patronos de suas Cadeiras, como João Gualberto de Oliveira, com Clóvis 

Bevilacqua, mas também publicavam-se artigos de doutrina nacional e estrangeira, como o de 

André Franco Montoro sobre os objetivos e métodos no ensino do Direito, e o de Mário de 

La Cueva, acadêmico correspondente latino-americano, no México, sobre a nova missão dos 

juristas. Guardavam uma crônica da vida acadêmica e a memória de seus atos normativos, 

inclusive a da obtenção de sua sede. 

Seu primeiro Presidente, que lançou a ideia da Academia Paulista de Direito 

(APD), pensada como uma homenagem de São Paulo ao Brasil, teve importância crucial na 

história do Direito brasileiro, sobretudo na fundação da disciplina do Direito do Trabalho. 

Descendente de indígenas e negros, veio a ser catedrático da Universidade de São Paulo, 

empreendendo a fundação também do importante Instituto de Direito Social, além de ter 

desempenhado atividade internacional intensa, na Organização Internacional do Trabalho. 

Cinco anos exatos após a sua fundação, a Academia buscaria superar as 

ambiguidades que ligavam nosso direito a uma ordem jurídica injusta, trabalhando ainda com 

mais energia a dicotomia entre legalidade e legitimidade – luz tímida que alumiava os ideais de 

sua entrada no cenário jurídico pátrio. 

Foi assim que Goffredo Telles Junior, Titular da Cadeira San Tiago Dantas, 

redigiu Carta aos Brasileiros, que preconizava a adesão a uma nova ordem constitucional, a 

restauração do poder constituinte nas mãos do povo e a necessidade de recuperar o verdadeiro 

Estado de Direito contra um estado de fato iníquo, com a retomada da proeminência da 

sociedade civil e dos valores soberanos da humanidade. Goffredo leu a carta algumas vezes 

no interior das Arcadas e fez acompanhar sua preleção pela adesão de importantes juristas - 

dentre os quais se destacavam José Ignácio Botelho de Mesquita, Fábio Konder Comparato, 

Modesto Carvalhosa, Irineu Strenger, Dalmo de Abreu Dallari, Mário Simas, Geraldo Ataliba, 



 
POLIFONIA                     REVISTA INTERNACIONAL   ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO            N. 1 NOVA SÉRIE    2018    OUTONO/INVERNO 

 

10 
 

José Afonso da Silva, Miguel Reale Jr., Ignácio da Silva Telles, Tércio Sampaio Ferraz Jr., 

Alcides Jorge Costa, Glaucio Veiga, Mário Sérgio Duarte Garcia, André Franco Montoro, 

Aliomar Baleeiro, Hermes Lima, Heleno Fragoso, João Batista de Arruda Sampaio, Raul da 

Rocha Medeiros, Odilon da Costa Manso, Darcy de Arruda Miranda, Hélio Bicudo, José 

Gregori -, e não juristas, como o professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da USP, Antonio Cândido de Mello e Souza, além de jovens advogados.  

A história das publicações da Academia Paulista de Direito (APD) seguiu 

com a edição de Temas Atuais de Direito, em que os Acadêmicos discutiam, em 2008, novos 

caminhos das várias disciplinas jurídicas, sob a coordenação de Roque Antonio Carrazza e 

Rogério Donnini, que também exerceram a seu tempo, a Presidência da Academia, este último 

tendo coordenado a continuação da edição da Revista da Academia, em 7 números, de uma 

nova série, em que sempre primaram os temas originais e as abordagens inovadoras, não 

apenas de acadêmicos mas de outros importantes juristas brasileiros. 

A Revista retorna agora, com nova configuração, que procura recuperar as 

melhores fontes de sua história de quase 50 anos, para se projetar como uma das mais 

importantes contribuições para o desenvolvimento do Direito brasileiro e internacional. 

Isto se reflete em seu nome, que procura expressar a influência cultural de outro 

momento importante na história paulista e brasileira, que foi o movimento modernista, que 

também teve o seu congresso de fundação, 50 anos antes da criação da Academia, a Semana 

de Arte Moderna de 1922. 

Assim como reivindicaram os fundadores da Academia a afirmação do Direito 

e da doutrina jurídica brasileiros, como resultado do influxo de independência nascido com a 

fundação dos cursos jurídicos no Brasil, também os modernistas gritavam por independência, 

por meio da renovação da influência da cultura e da literatura sobretudo europeias a que estava 

ligada a tradição literária brasileira. 

Polifonia de influências e de expressões, de temas e de dinâmicas originais em 

diálogo com a contemporaneidade. 
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As imagens de Macunaíma, herói de mil facetas, e do Abaporu, símbolo da 

antropofagia, mesclavam-se às tentativas de interpretar a história do Brasil independente e suas 

origens na cultura da colonização, como viriam a expressar Raízes do Brasil, História do Brasil 

Colonial, Casa Grande e Senzala, mais à frente, Os Donos do Poder, e as obras de definição 

de um desenvolvimento autônomo e de construção de uma ordem jurídica republicana e 

democrática. 

Se as ambiguidades ainda permanecem, em nomes que abrilhantaram as 

Cadeiras da Academia e de seus Patronos, isto se dá porque a história do Brasil ainda não se 

libertou delas, e naõ é possível a negação da memória, em tempos que ainda são de sua 

destruição simbólica e efetiva. 

A Academia entra numa nova fase, em que afirma a seu protagonismo no 

processo civilizacional do Direito em nosso País, em seu berço americano e no contexto da 

sociedade internacional. 

É por isso que retorna o Congresso da Academia Paulista de Direito, que 

toma o adjetivo de internacional, acompanhando a própria Revista. 

Faz-se num tempo de relembrar o documento mais importante do século XX, 

que foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completa 70 anos, ao mesmo 

tempo em que o símbolo da redemocratização brasileira faz os seus 30, lembrando as 

influências do Pacto de Redemocratização espanhola de 1978 e da Constituição Portuguesa de 

1976. 

São ecos das ideias de República e Democracia e das culturas que se imbricam, 

não sem guardarem também ambiguidades, contradições, equívocos e obstáculos. 

A Revista Internacional da Academia Paulista de Direito tem aqui seu 

primeiro número e publicará ainda mais 3 números no curso do presente ano: o número 2 e 

as edições especiais correspondentes ao Congresso Internacional e a um volume relativo aos 

30 anos da Constituição Brasileira, estes dois últimos em parceria. 
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A Revista passa a difundir a contribuição acadêmica dos titulares da Academia 

Paulista de Direito (APD) e das pesquisas empreendidas pelos Núcleos e Centros de 

Pesquisa criados em sua atual gestão. Mas acolhe também, como reflete o presente número, a 

contribuição importante de juristas brasileiros e estrangeiros. 

É de extrema importância lembrar o compromisso do Direito com a democracia 

no difícil momento que vivemos, no qual o fantasma da injustiça e da arbitrariedade 

novamente se desenha, poluindo e tornando cinzento o mar em que deveria reinar a 

humanidade. 

Entre a reinvenção e a reconstrução, Polifonia provoca um diálogo com seu 

público que permita a renovação e a transformação do Direito e da sociedade brasileira.  

 

ALFREDO ATTIÉ JR 

TITULAR DA CADEIRA SAN TIAGO DANTAS 

PRESIDENTE DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO 
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VOTO: DIREITO SUBJETIVO OU OBRIGAÇÃO? 

THE VOTE: SUBJECTIVE LAW OR OBLIGATION? 

 

Alberto Fulvio Lucchi1 

 

RESUMO: A proposta deste trabalho é analisar a natureza jurídica do voto, do ato de votar, ou 

seja, se se trata de um direito subjetivo ou de uma obrigação do cidadão eleitor. O texto não se 

propõe a analisar a constitucionalidade ou legalidade de tornar facultativo o voto dos maiores de 

18 anos e menores de 70, apenas pretende analisar as consequências advindas da completa inércia 

dos eleitores dentro da referida faixa etária caso não exerçam sua atuação como participantes 

políticos quando chamados para a escolha de seus representantes dos Poderes Executivo e 

Legislativo, ou mesmo para participarem em plebiscitos e referendos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Constitucional – direitos políticos – voto 

 

ABSTRACT: The propose of this job is analyze the legal nature of vote, of the act of voting, thus 

if is a right subjective or an obligation of voter citizen. This text is not a propose to analysis of 

constitutionality or legality to becoming vote facultative for persons over 18 years old and under 

70 years old, the intention only is analyses the consequences from the complete inertia from 

electors, in a specific age range, in case of not acting like politic participants when they are called 

for a choose of their representatives from Executive and Legislative Branches, or even to 

participate in plebiscites and referendums. 

 

KEY WORDS: Constitutional Law – political rights – the vote 

 

                                                           
1 Bacharel em Direito pela PUC-SP. Especialista em Direito Constitucional Civil pela Escola Superior de Direito 

Constitucional – ESDC. Advogado em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília. Associado da Câmara Ítalo-

Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura (ITALCAM) e membro do Comitê Jurídico. Árbitro da CAMITAL – 

Câmara de Mediação e Arbitragem da ITALCAM. Membro da Comissão de Direito Administrativo da OAB-SP. 
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SUMÁRIO: I – O QUE É DIREITO SUBJETIVO; II – DIREITOS POLÍTICOS NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DA NATUREZA JURÍDICA DO VOTO; III – DA 

OBRIGAÇÃO E O VOTO; IV – CONCLUSÃO E PONDERAÇÕES 

 

I – O QUE É DIREITO SUBJETIVO 

 

Há que ser esclarecer que o ponto nodal a ser analisado neste item é o conceito de direito como 

faculdade ou prerrogativa subjetiva, inerente à pessoa. A palavra direito é ambígua, comportando 

diversos conceitos, o que traz a necessidade de ser esclarecido o conceito que se pretende explorar. 

 

Dentre os vários conceitos e acepções disponíveis na doutrina, para EDGAR DE GODÓI DA 

MATA MACHADO: 

 

“O direito, considerado do ângulo da pessoa que o possui e o pode exercer, direito subjetivo, supõe 

invariavelmente a presença de alguma coisa que é possuída ou sobre a qual esse se exerce; ou de 

alguém sobre o qual pesa a obrigação de não impedir a quem possui e exerce seu direito que o 

possua e exerça; supõe o que se chama uma relação jurídica, em cujo quadro mais nitidamente se 

pode verificar a presença do direito subjetivo.”2 

 

Numa primeira análise do trecho acima transcrito, trata-se do direito como prerrogativa de uma 

pessoa individual, de algo que lhe pertence e que pode ser exercida. Verifica-se, a princípio, uma 

análise do ponto de vista de seu titular. Num segundo aspecto, o mesmo autor traz a noção de algo 

oponível a terceiro, de que este não pode impedir o titular do direito de possuí-lo ou mesmo de 

exercê-lo, supondo uma relação jurídica. 

 

Esse pode ser considerado como o conceito mais simples quando se pretende analisar o direito 

subjetivo. MATA MACHADO também traz referido conceito através da lição formulada por 

DABIN: 

                                                           
2 Mata Machado, Edgar de Godói da, Elementos de teoria geral do direito: para os cursos de introdução ao estudo do 

direito. – 4. Ed. ver. – Belo Horizonte: Editor UFMG, 1995, p. 283. 
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“O direito subjetivo é a prerrogativa concedida a uma pessoa pelo direito objetivo, e garantida por 

vias de direito, de dispor, como dona, de um bem que se reconhece como lhe pertencendo, 

enquanto seu ou enquanto lhe é devido”3. 

 

No conceito de DABIN, o direito subjetivo, titularizado por uma pessoa, decorre da concessão 

feita pelo direito objetivo, pela norma legal inserida dentro do ordenamento jurídico, garantido 

ainda pelas chamadas vias de direito ou instrumentos de garantia, tendo em vista que o mesmo 

direito objetivo reconhece a prerrogativa individual (ou direito subjetivo) ao seu titular, enquanto 

fizer parte de sua esfera subjetiva de direitos ou enquanto assim lhe for reconhecido. 

 

Ou seja, enquanto a pessoa for titular de um dado direito subjetivo, o direito objetivo (ou 

ordenamento jurídico) reconhece como tal e ainda lhe municia de meios que possa garantir sua 

titularidade, efetividade ou exercício. 

 

COSTA MACHADO encampa a ideia de DABIN ao afirmar que: 

 

“Direito subjetivo é a prerrogativa ou a faculdade que uma pessoa tem ou que lhe é concedida, em 

virtude do reconhecimento, pela ordem jurídica, de algo que lhe é devido”4. 

 

FELIPE D’OLIVEIRA VILA NOVA faz o reconhecimento do direito subjetivo como um poder 

ou uma faculdade para satisfazer os interesses das pessoas decorrentes da regra geral imposta pelo 

Estado como proteção dos interesses dos indivíduos, fazendo a clássica distinção entre facultas 

agendi e norma agendi5. 

 

Na análise do que se denomina facultas agendi, o autor assinala que: 

                                                           
3 Mata Machado, apud DABIN. Le droit subjetif., p. 305. 
4 Mata Machado, Edgar de Godói da, Elementos de teoria geral do direito: para os cursos de introdução ao estudo do 

direito. – 4. Ed. ver. – Belo Horizonte: Editor UFMG, 1995, p. 308. 
5 NOVA, Felipe d’Oliveira Vila. Considerações gerais acerca do direito subjetivo. Revista Jus Navigandi, ISSN 

1518-4862, Teresina, ano 9, n. 513, 2 dez. 2004. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/6004>. Acesso em: 3 abr. 

2018. 

https://jus.com.br/artigos/6004/consideracoes-gerais-acerca-do-direito-subjetivo
https://jus.com.br/revista/edicoes/2004
https://jus.com.br/revista/edicoes/2004/12/2
https://jus.com.br/revista/edicoes/2004/12/2
https://jus.com.br/revista/edicoes/2004/12
https://jus.com.br/revista/edicoes/2004
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“(...) em outros termos, este último apresenta-se como uma faculdade que o titular deste tem de 

usá-lo ou não na proteção do bem jurídico garantido pela norma agendi, podendo até mesmo 

dispô-lo, pois este tipo de direito tem como prerrogativa sua a potencialidade de uso ou não 

pelo seu titular. Assim como o direito subjetivo está na sua possibilidade e potencialidade de uso, 

está também no seu exercício efetivo; (...)6 – destacou-se. 

 

Referido autor destaca, assim como DABIN, a possibilidade do titular dispor do seu direito em 

razão da prerrogativa que lhe é concedida pelo direito objetivo7, circunstância inerente ao direito 

subjetivo. 

 

Para ANDRÉ FRANCO MONTORO: 

 

“O direito subjetivo é sempre: 

a) uma relação de “dependência” de um objeto (bem ou atividade) a uma pessoa (o bem ou a 

atividade lhe pertencem), são seus; 

b) essa relação é reconhecida pela ordem jurídica; 

c) que confere ao titular ou seus representantes prerrogativas de agir em relação a esse objeto. 

No direito subjetivo há sempre um bem ou interesse, mas o direito não “é” esse bem ou interesse; 

não se confunde com ele. No direito à vida, no direito de propriedade, no direito de legislar, o 

direito não consiste propriamente na vida, na propriedade ou na legislação, objetivamente 

considerados, mas numa relação entre esses bens e a pessoa. O bem ou interesse – isto é, a vida, 

as coisas ou o ato de legislar – são o “objeto” do direito subjetivo. 

                                                           
6 NOVA, Felipe d’Oliveira Vila. Considerações gerais acerca do direito subjetivo. Revista Jus Navigandi, ISSN 

1518-4862, Teresina, ano 9, n. 513, 2 dez. 2004. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/6004>. Acesso em: 3 abr. 

2018. 
7 Conforme será analisado com o devido detalhamento, o voto é um direito público subjetivo que o indivíduo não pode 

dispor porque o ordenamento jurídico assim não permite. Isso porque o voto carrega não apenas a questão de ser um 

direito, mas também por acarretar consequências ou efeitos jurídicos advindos da falta do seu exercício, com 

imposição de penalidades. 

https://jus.com.br/artigos/6004/consideracoes-gerais-acerca-do-direito-subjetivo
https://jus.com.br/revista/edicoes/2004
https://jus.com.br/revista/edicoes/2004/12/2
https://jus.com.br/revista/edicoes/2004/12/2
https://jus.com.br/revista/edicoes/2004/12
https://jus.com.br/revista/edicoes/2004
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Da mesma forma, há normalmente no direito subjetivo um poder (ou vontade) que o efetiva. Mas 

o direito não “é” essa vontade ou poder, que muitas vezes, como vimos, pode até faltar. 

O direito é essencialmente a dependência (appartenance) de um objeto a um sujeito. Dessa 

dependência decorre o poder do sujeito em relação a esse objeto. 

No direito subjetivo devemos distinguir, portanto: 

a) um direito-interesse, que é na realidade o objeto do direito; 

b) um direito-poder, ou poder da vontade, que é a prerrogativa do sujeito em relação ao objeto; 

c) um direito-relação, que é a dependência do objeto ao sujeito, – é a appartenance dos 

franceses, o meum ou suum dos romanos – é nesse dependência que consiste 

essencialmente o direito subjetivo.”8 

 

Aqui se trouxe um aspecto importante que se pretende analisar quando for confrontar o direito 

subjetivo com o voto: a potencialidade de uso pelo titular. Isto é, a concepção de que depende 

exclusivamente do titular do direito subjetivo a sua realização, exercício ou materialização da 

prerrogativa; de que o direito subjetivo pode ser exercido ou não, que ele não extinguir-se-á pelo 

fato de não ser exercido (pois assim estar-se-ia falando de decadência) ou mesmo o titular da 

prerrogativa não sofrerá sanções, já que a pessoa é detentora desse direito e assim pode agir ou 

não. 

 

Aqui procuramos enfatizar que o direito é algo pertencente a um titular, um bem material ou 

imaterial, que tem o poder ou a prerrogativa de exercê-lo. Há que se entender de que se trata da 

circunstância de que a pessoa titular dele (direito subjetivo) pode, dentro de sua esfera como tal, 

exercer essa prerrogativa devidamente reconhecida pelo sistema ou ordenamento jurídico (este 

aqui denominado de direito objetivo) e, em termos mais exatos, exercê-lo quando lhe convier. 

 

O conceito que se quer dar ou trazer é a vontade ou interesse do sujeito, dentro das suas capacidades 

pessoais, de decidir se quer ou não exercer esse direito (prerrogativa subjetiva). 

 

                                                           
8 MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do direito. 24. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997. 

p. 448. 



 
POLIFONIA                     REVISTA INTERNACIONAL   ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO            N. 1 NOVA SÉRIE    2018    OUTONO/INVERNO 

 

19 
 

Tais premissas são essenciais para se compreender a diferença que se pretende emprestar entre o 

direito subjetivo e o voto, este último como componente do direito de sufrágio e que será melhor 

analisado no tópico subsequente. 

 

II – DIREITOS POLÍTICOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DA NATUREZA 

JURÍDICA DO VOTO 

 

A Constituição Federal de 1988 dispõe sobre os direitos políticos em seus artigos 14 a 16, 

notadamente o 14. Determina o caput que “A soberania popular será exercida pelo sufrágio 

universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos (...)”. 

 

O voto se enquadra dentro do direito de sufrágio, que é a capacidade de eleger/votar e de ser 

eleito/ser votado (capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva, respectivamente)9. 

 

JOSÉ AFONSO DA SILVA10 explica a distinção entre sufrágio, voto e escrutínio. No primeiro, 

trata-se do direito; no segundo, o seu exercício; e no terceiro, o modo de exercício. 

 

O mesmo autor explica que o sufrágio é um direito que decorre diretamente do princípio de que 

todo poder emana do povo (parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal de 1988), que o 

exerce seja por meio de representantes eleitos, seja de forma direta. É pelo seu exercício que se 

outorga a devida legitimidade para seus representantes11. 

 

Especificamente sobre a natureza do voto, que é o exercício do sufrágio, JOSÉ AFONSO DA 

SILVA expõe que: 

 

                                                           
9 JOSÉ AFONSO DA SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo, 33. ed. rev. atual., São Paulo: Malheiros 

Editores, 2010, p. 348, cita como direitos políticos positivos os seguintes: direito de votos nas eleições, direito de ser 

votado, direito de voto nos plebiscitos e referendos, outros direitos de participação popular, englobando nestes últimos 

direito de iniciativa popular, direito de propor ação popular e direito de organizar e participar de partidos políticos. 
10 JOSÉ AFONSO DA SILVA, idem, p. 349. 
11 Ibidem, p. 349. 
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“O voto é o ato político que materializa, na prática, o direito público subjetivo de sufrágio. É o 

exercício deste, como dissemos. Mas, sendo ato político, porque contém decisão de poder, nem 

por isso se lhe há de negar natureza jurídica. É o ato também jurídico. Portanto, a ação de emiti-lo 

é também um direito, e direito subjetivo.”12 

 

Referido autor afirma que o voto, primeiramente, é um ato jurídico porque materializa 

consequências ou efeitos no ordenamento jurídico. Em segundo lugar, é um ato político porque 

encerra uma decisão, consistente na escolha do representante político que o eleitor pretende eleger 

perante o Poder Executivo ou Legislativo. Mas o que também caracteriza o voto, segundo o autor, 

é que se trata de um direito subjetivo. 

 

Isso porque o voto se encontra dentro da seara de direitos da pessoa humana, que pode ser exercido 

e concretizado, desde que preenchidos os requisitos para tanto (como o alistamento eleitoral e a 

idade mínima). 

 

O mesmo autor também analisa que o voto possui a natureza jurídica de função, mas com enfoque 

na soberania popular porque se traduz como instrumento de atuação desta. Afirma também que o 

voto é, ao mesmo tempo, um direito público subjetivo, uma função social e um dever social. Tal 

dever, sócio-político, independe de sua obrigatoriedade jurídica13. 

 

Em continuidade à análise da natureza do voto, o autor também afirma que a lei em vigor impõe 

penalidades caso deixe de votar e não apresente a respectiva justificativa perante a Justiça Eleitoral, 

podendo o cidadão eleitor ser obrigado a pagar multa e sofrer a privação de outros direitos 

dependentes do gozo dos direitos políticos14. 

 

Para explicar que o voto é um direito e não uma mera obrigação, JOSÉ AFONSO DA SILVA 

afirma que a obrigatoriedade do voto não impõe ao eleitor o dever jurídico de emitir o seu voto. 

                                                           
12 Ibidem, p. 357. 
13 Ibidem, p. 358. 
14 Ibidem, p. 358. 
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Ou seja, o eleitor, no entender do respeitado jurista, deve apenas comparecer à seção eleitoral, 

depositar sua cédula na urna e assinar a folha de votação para demonstrar seu comparecimento.15 

 

Para ele, entende-se que o voto não se resume ao simples depósito da cédula na urna, mas que se 

concretiza com a efetiva escolha do representante dentre os candidatos registrados.16 

 

Sobre a natureza do voto, Alexandre de Moraes afirma que: 

 

“O voto é um direito público subjetivo, sem, contudo, deixar de ser uma função política e social 

de soberania popular na democracia representativa. Além disso, aos maiores de 18 e menores de 

70 anos é um dever, portanto, obrigatório. 

Assim, a natureza do voto também se caracteriza por ser um dever sociopolítico, pois o cidadão 

tem o dever de manifestar sua vontade, por meio do voto, para a escolha de governantes em um 

regime representativo”17. 

 

Continua o mesmo autor sobre uma das suas características: 

 

“OBRIGATORIEDADE FORMAL DO COMPARECIMENTO: em regra, existe a 

obrigatoriedade do voto, salvo aos maiores de 70 anos e aos menores de 18 e maiores de 16. 

Consiste em obrigar o cidadão ao comparecimento às eleições, assinando uma folha de presença e 

depositando seu voto na urna, havendo inclusive uma sanção (multa) para sua ausência. Em 

virtude, porém, de sua característica de secreto, não se pode exigir que o cidadão, efetivamente, 

vote”18. 

 

Nas palavras do jurista em comento, o voto denota um dever para pessoas de certa faixa etária 

(maiores de 18 e menores de 70 anos), inclusive com a imposição de sanções caso não compareça 

às eleições. 

                                                           
15 Ibidem, p. 358. 
16 Ibidem, p. 358. 
17 Moraes, Alexandre de. Direito Constitucional. 13. Ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 235. 
18 Idem, p. 235. 
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No mesmo sentido, GILMAR FERREIRA MENDES afirma que “A obrigatoriedade do voto 

refere-se tão somente ao dever de comparecer às eleições ou, no caso de impossibilidade, ao dever 

de justificar a ausência.”19 

 

Exceção se faz através da Resolução nº 21.920, de 19 de setembro de 200420, do Tribunal Superior 

Eleitoral, que estabelece premissas e condições para que cidadãos portadores de deficiência, cuja 

natureza e situação impossibilitem ou tornem extremamente oneroso o exercício de suas 

obrigações eleitorais. 

 

Com efeito, a referida norma dispõe que “o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para 

todas as pessoas portadoras de deficiência” (caput do artigo 1º), porém “não estará sujeita a sanção 

a pessoa portadora de deficiência que torne impossível ou demasiadamente oneroso o 

cumprimento das obrigações eleitorais, relativas ao alistamento e ao exercício do voto” (parágrafo 

único). 

 

Através do competente requerimento dirigido ao juiz eleitoral, acompanhado da documentação 

comprobatória da deficiência, poderá ser expedida, em favor do interessado, certidão de quitação 

eleitoral com prazo indeterminado (caput do artigo 2º da Resolução em comento). 

 

Em regra, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e menores 

de 70 (§ 1º, inciso I, c/c inciso II, alínea “b”, do artigo 14 da Constituição Federal)2122. 

 

                                                           
19 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional/ Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet 

Branco. - 10. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015. - (Série IDP), p. 716. 
20 A íntegra da Resolução se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral no seguinte 

endereço: http://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/normas-editadas-pelo-tse/resolucao-nb0-21.920-de-19-

de-setembro-de-2004-vitoria-2013-es 
21 Código Eleitoral, artigo 82: “O sufrágio é universal e direto; o voto, obrigatório e secreto”. 
22 Ac.-TSE, de 10.2.2015, no PA nº 191930 e, de 6.12.2011, no PA nº 180681: alistamento facultativo dos indígenas, 

independentemente da categorização prevista em legislação infraconstitucional, observadas as exigências de natureza 

constitucional e eleitoral pertinentes à matéria. 
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O alistamento é facultativo para os maiores de 16 anos e menores de 18. Atingida esta idade, todo 

cidadão apto a exercer seus direitos político deve se alistar, sob as penas da lei. 

 

Outra exceção que se encontra prevista em relação à obrigatoriedade de alistamento eleitoral é 

para os naturalizados. O artigo 9º do Código Eleitoral determina que “o naturalizado que não se 

alistar até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira, incorrerá na multa de 3 (três) a 

10 (dez) por cento sobre o valor do salário-mínimo da região, imposta pelo juiz e cobrada no ato 

da inscrição eleitoral através de selo federal inutilizado no próprio requerimento”. 

 

Uma vez devidamente alistado, o cidadão eleitor deve comparecer a todas as eleições. Como dito 

no início deste artigo, o propósito é analisar a ausência do eleitor se não comparecer a qualquer 

escrutínio e deixar de apresentar a respectiva justificativa pela sua ausência. 

 

Embora não se negue o valor sócio-político do voto, ainda mais em nosso país após quase trinta 

anos sem poder diretamente eleger o Chefe do Poder Executivo da nação, existem consequências 

jurídicas em caso de completa ausência ou inércia do eleitor nas eleições. 

 

Em primeiro lugar, o eleitor que deixa de votar, isto é, deixa de comparecer em sua seção eleitoral 

para votar ou em outra seção que não a de votação para justificar sua ausência no dia do pleito, 

neste último caso não o fazendo em até trinta dias após a realização da eleição, será multado e 

cobrado na forma prevista do artigo 367 do Código Eleitoral23. 

                                                           

23 “Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais, obedecerão às 

seguintes normas: 

I - No arbitramento será levada em conta a condição econômica do eleitor; 

II - Arbitrada a multa, de ofício ou a requerimento do eleitor, o pagamento será feito através de selo federal inutilizado 

no próprio requerimento ou no respectivo processo; 

III - Se o eleitor não satisfizer o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, será considerada dívida líquida e certa, para 

efeito de cobrança mediante executivo fiscal, a que fôr inscrita em livro próprio no Cartório Eleitoral; 
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Via de consequência, não possuindo a respectiva quitação eleitoral, o cidadão eleitor ficará 

impedido de (incisos I a VI do artigo 7º do Código Eleitoral): 

 

“(...) I – inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-

se neles; 

II – receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, 

autárquico ou para estatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades 

                                                           
IV - A cobrança judicial da dívida será feita por ação executiva na forma prevista para a cobrança da dívida ativa da 

Fazenda Pública, correndo a ação perante os juízos eleitorais; 

V - Nas Capitais e nas comarcas onde houver mais de um Promotor de Justiça, a cobrança da dívida far-se-á por 

intermédio do que for designado pelo Procurador Regional Eleitoral; 

VI - Os recursos cabíveis, nos processos para cobrança da dívida decorrente de multa, serão interpostos para a instância 

superior da Justiça Eleitoral; 

VII - Em nenhum caso haverá recurso de ofício; 

VIII - As custas, nos Estados, Distrito Federal e Territórios serão cobradas nos termos dos respectivos Regimentos de 

Custas; 

IX - Os juízes eleitorais comunicarão aos Tribunais Regionais, trimestralmente, a importância total das multas 

impostas, nesse período e quanto foi arrecadado através de pagamentos feitos na forma dos números II e III; 

X - Idêntica comunicação será feita pelos Tribunais Regionais ao Tribunal Superior. 

§ 1º As multas aplicadas pelos Tribunais Eleitorais serão consideradas líquidas e certas, para efeito de cobrança 

mediante executivo fiscal desde que inscritas em livro próprio na Secretaria do Tribunal competente. 

§ 2º A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o juiz, ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica 

do infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo. 

§ 3º O alistando, ou o eleitor, que comprovar devidamente o seu estado de pobreza, ficará isento do pagamento de 

multa. 

§ 4º Fica autorizado o Tesouro Nacional a emitir sêlos, sob a designação "Selo Eleitoral", destinados ao pagamento 

de emolumentos, custas, despesas e multas, tanto as administrativas como as penais, devidas à Justiça Eleitoral. 

§ 5º Os pagamentos de multas poderão ser feitos através de guias de recolhimento, se a Justiça Eleitoral não dispuser 

de sêlo eleitoral em quantidade suficiente para atender aos interessados”. 
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de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público 

delegado, correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição; 

III – participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos Estados, dos Territórios, 

do Distrito Federal ou dos Municípios, ou das respectivas autarquias; 

IV – obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mista, caixas econômicas federais 

ou estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer estabelecimento 

de crédito mantido pelo governo, ou de cuja administração este participe, e com essas entidades 

celebrar contratos; 

V – obter passaporte24 ou carteira de identidade; 

VI – renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo; 

VII – praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda.” 

 

Igual imposição se faz ao eleitor que não vota no território nacional. Aquele que se encontrar em 

país estrangeiro, se não votar, além de sofrer as sanções acima descritas, ficará proibido de 

“requerer qualquer documento perante a repartição diplomática a que estiver subordinado, 

enquanto não se justificar” (artigo 231 do Código Eleitoral). 

Outra consequência pela ausência do eleitor é o cancelamento de sua inscrição como tal se não 

votar ou comparecer em três eleições consecutivas, não pagar a multa ou não se justificar no prazo 

de seis meses, contados da data da última eleição a que deveria ter comparecido (§ 3º do artigo 7º 

do Código Eleitoral). 

 

                                                           
24 Exceção se aplica ao eleitor no exterior que venha a requerer novo passaporte para identificação e retorno ao Brasil 

(§ 4º do artigo 7º do Código Eleitoral). 
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Também pode sofrer as sanções aqui analisadas o eleitor que não estiver quite com a Justiça 

Eleitoral e pretender transferir seu domicílio eleitoral – artigo 61 do Código Eleitoral25. 

Na análise da matéria acerca da ausência do eleitor quando convocado a votar, percebe-se uma 

série de ocorrências que podem recair ao titular do direito de sufrágio, em sua maioria se 

materializando em sanções legais. 

 

Nesse sentido, faz-se um paralelo entre o direito subjetivo e a obrigação. O direito subjetivo, como 

faculdade (facultas agendi) fora analisado de forma detida no tópico precedente. Por ora, analisam-

se as premissas da obrigação e como isso impacta na ausência completa do eleitor durante as 

eleições. 

 

III – DA OBRIGAÇÃO E O VOTO 

 

O conceito de obrigação pode ser extraído através dos seguintes doutrinadores: 

 

Para PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO, obrigação é a “relação 

jurídica pessoal por meio da qual uma parte (devedora) fica obrigada a cumprir, espontânea ou 

coativamente, uma prestação patrimonial em proveito da outra (credor)26”. 

 

Para ÁLVARO VILLAÇA AZEVEDO, “a obrigação é a relação jurídica transitória, de natureza 

econômica, pela qual o devedor fica vinculado ao credor, devendo cumprir determinada prestação 

                                                           
25 “Art. 61. Somente será concedida transferência ao eleitor que estiver quite com a Justiça Eleitoral. 

§ 1º Se o requerente não instruir o pedido de transferência com o título anterior, o juiz do nôvo domicílio, ao solicitar 

informação ao da zona de origem, indagará se o eleitor está quite com a Justiça Eleitoral, ou não o estando, qual a 

importância da multa imposta e não paga. 

§ 2º Instruído o pedido com o título, e verificado que o eleitor não votou em eleição anterior, o juiz do nôvo domicílio 

solicitará informações sôbre o valor da multa arbitrada na zona de origem, salvo se o eleitor não quiser aguardar a 

resposta, hipótese em que pagará o máximo previsto. 

§ 3º O pagamento da multa, em qualquer das hipóteses dos parágrafos anteriores, será comunicado ao juízo de origem 

para as necessárias anotações.” 
26 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 

2007, v. II, p. 15. 



 
POLIFONIA                     REVISTA INTERNACIONAL   ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO            N. 1 NOVA SÉRIE    2018    OUTONO/INVERNO 

 

27 
 

positiva ou negativa, cujo inadimplemento enseja a este executar o patrimônio daquele para a 

satisfação de seu interesse”27. 

 

FLÁVIO TARTUCE ainda conceitua a obrigação como 

 

“a relação jurídica transitória, existente entre um sujeito ativo, denominado credor, e outro sujeito 

passivo, o devedor, e cujo objeto consiste em uma prestação situada no âmbito dos direitos 

pessoais, positiva ou negativa. Havendo o descumprimento ou inadimplemento obrigacional, 

poderá o credor satisfazer-se no patrimônio do devedor”28. 

 

A obrigação, na visão clássica do Direito Civil, possui um paralelo com a obrigação legal prevista 

nas normas constitucionais e na legislação ordinária (Código Eleitoral). Naquela temos 

essencialmente a prestação que uma pessoa é obrigada a realizar para outra. Se não cumprida, a 

pessoa que se obrigou sofrerá sanções decorrentes do contrato. 

 

Dentre obrigações legais temos também, além das normas de Direito Eleitoral analisadas, o 

pagamento de tributos e a utilização de serviços públicos. 

 

Percebe-se um perfeito ajuste entre a obrigação do cidadão eleitor de votar (ou ao menos 

comparecer no pleito ou justificar a ausência) e a obrigação na visão do Direito Civil. 

 

Se o eleitor não comparecer ao pleito, poderá ser multado, ficar impedido de se inscrever em 

concurso público ou mesmo de receber vencimentos do Poder Público, não poderá tirar carteira de 

identidade, participar de concorrência pública, de se matricular e estudar em instituição pública de 

ensino, dentre outras consequências. 

 

                                                           
27 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações. 8. ed. São Paulo: RT, 2000, p. 31. 
28 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 7. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São 

Paulo: MÉTODO, 2017. p. 353. 
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Se deixar de justificar posteriormente sua ausência por três eleições consecutivas, pode ter 

inclusive seu alistamento eleitoral cancelado. A meu ver, o direito de votar passa a se distanciar 

da natureza jurídica de direito público subjetivo defendido por JOSÉ AFONSO DA SILVA. 

 

Com o devido respeito ao renomado e aclamado doutrinador constitucionalista, não se verifica, se 

o eleitor deixar de exercer as obrigações anteriormente delineadas, que o voto, como exercício do 

sufrágio e um componente essencial deste, seja um direito, mas que passa a ser uma obrigação ou 

ao menos as consequências e efeitos desta. 

 

Enquanto o cidadão eleitor comparece ao pleito, seja para votar ou para justificar sua ausência em 

seção eleitoral distinta da que está alistado, poder-se-ia dizer que se constitui em direito público 

subjetivo, como prerrogativa ou poder de titularidade do indivíduo29. Mas a partir do momento em 

que o eleitor não comparece ou não justifica sua ausência, sofre sanções decorrentes de sua inércia, 

circunstância esta que se coaduna com a natureza obrigacional. 

 

Nos termos do § 1º do artigo 14 da Constituição Federal, o voto é obrigatório para os maiores de 

18 anos e facultativo aos maiores de 70 anos. Não é possível negar o conteúdo obrigacional do 

voto. Não sofrerão as consequências legais pela ausência o eleitor maior de 16 anos e menor de 18 

anos; os maiores de 70 anos, pois o voto para essas faixas etárias é facultativo. 

 

A histórica conquista do voto como direito, para efeitos sociais e políticos, é importante e ressalta 

que o Brasil é um país constituído como Estado Social e Democrático de Direito. A soberania 

popular e a cidadania são alguns, senão os principais, fundamentos da República (artigo 1º, incisos 

I e II, da Constituição Federal). 

 

No entanto, em razão da obrigatoriedade do voto, ainda que o ordenamento jurídico o admita ou o 

tenha como direito, o seu não exercício acarreta consequências jurídicas que mais se assemelham 

a uma obrigação. Se se tratasse de um direito puramente subjetivo no sentido de que o indivíduo 

                                                           
29 Conforme já assinalado por JOSÉ AFONSO DA SILVA, o voto encerra um poder dito político pois escolhe o 

representante do povo perante o Estado, assim como se trata de ato jurídico com efeitos concretos. 
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que é titular deste pode exercê-lo quando lhe conviesse, o voto obviamente não iria impor sanções, 

talvez até severas demais. 

 

Se o voto fosse facultativo, a meu ver, então estaríamos de fato presenciando um direito subjetivo. 

Enquanto o voto no Brasil encerra consequências ou efeitos jurídicos (sanções) em razão do seu 

não exercício pelo titular, sua moldura ou natureza fica mais próxima da obrigação do que do 

direito subjetivo. 

 

Essas consequências não ocorreriam caso o voto fosse facultativo. Na minha visão, se não 

houvesse a obrigatoriedade do voto, aí sim poder-se-ia concluir que o voto é um direito. 

 

Em diversos países o voto é facultativo. Como exemplo temos: Estados Unidos, Canadá, México, 

Chile, Colômbia, Venezuela, África do Sul, Japão, Índia, Rússia, Alemanha, França, Itália, 

Portugal, Grécia, Inglaterra, Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia. Dentre os países que 

determinam a obrigatoriedade do voto ou seu comparecimento, além do Brasil, há Bolívia, Peru, 

Argentina, Uruguai, Paraguai, Equador. 

 

Um breve parêntese sobre eventual emenda constitucional que propusesse a abolição do voto 

obrigatório face as cláusulas pétreas. Estas estão previstas no § 4º do artigo 60 da Constituição 

Federal. Referida norma dispõe que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente 

a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. 

 

Nada diz respeito ao voto obrigatório, o que permite sua alteração em relação ao comparecimento 

compulsório. Caso se tornasse facultativo, poder-se-ia dizer que o voto possui natureza jurídica de 

direito subjetivo com base nos conceitos elementares e clássicos que foram analisados 

anteriormente. 

 

Por ora, enquanto houver o voto obrigatório, entende-se que o voto, como exercício do direito de 

sufrágio, possui natureza de obrigação para os maiores de 18 e menores de 70 anos. 
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IV – CONCLUSÃO E PONDERAÇÕES 

 

O direito subjetivo é tido como uma garantia ou prerrogativa permitida ou concedida pelo 

ordenamento jurídico, também denominado direito objetivo. O titular do direito tem o poder de 

exigir seu cumprimento, de dispô-lo, de confrontá-lo face a terceiros ou mesmo de buscar meios 

de sua realização ou efetividade perante o Estado através das garantias ou meios autorizados pelo 

ordenamento jurídico. 

 

Característica importante do direito subjetivo é a sua potencialidade de ser exercido ou não, isto é, 

o titular do direito pode ou não exercer seu direito, pode optar por não exercê-lo, o que nem assim 

causar-lhe-á qualquer consequência de sua perda (pois aí estar-se-ia diante de decadência). 

 

O voto, como exercício do direito de sufrágio, é facultativo para os maiores de 16 e menores de 18 

anos, assim como para os maiores de 70 anos. É obrigatório para os maiores de 18 e menores de 

70 anos. 

 

Ainda que se trate de um direito em termos sócio-políticos, o voto acarreta diversas consequências 

ou efeitos jurídicos caso o eleitor sequer compareça ao pleito, seja para votar, seja para justificar 

sua ausência em seção eleitoral distinta daquela em que vota. 

 

Como exemplo, citamos o impedimento de se inscrever em concurso público; de receber 

vencimentos ou qualquer outra remuneração quando investido em função ou emprego públicos; 

de participar de concorrências públicas, de obter empréstimos em autarquias, sociedades de 

economia mista, caixas econômicas federais ou estaduais ou qualquer outro estabelecimento de 

crédito governamental; obter passaporte ou carteira de identidade; de se matricular em 

estabelecimento público de ensino, dentre outras e da obrigatoriedade de se pagar multa. 

 

Destaca-se ainda o fato de que terá o eleitor seu alistamento eleitoral cancelado se deixar de 

comparecer a três eleições consecutivas, acarretando inclusive a perda do direito de sufrágio 

(direito de votar e ser votado). 
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Mesmo que se visualize o voto como direito público subjetivo (exercício do sufrágio), a falta da 

sua prática (comparecimento para votar ou para justificar a falta do voto) dá contornos de uma 

natureza jurídica obrigacional, típico das obrigações em Direito Civil. 

 

Tais consequências não ocorreriam se o voto fosse facultativo. O § 4º do artigo 60 da Constituição 

Federal enumera as cláusulas pétreas, que são as matérias constitucionais indisponíveis que não 

podem ser revogadas. Dentre elas há o voto direto, secreto, universal e periódico, mas nada 

dispondo sobre o voto obrigatório. 

 

Diversos países dentre as grandes nações democráticas e econômicas adotam o voto facultativo. 

Se nossa Constituição Federal permitir o voto facultativo, na visão deste autor, fortaleceria a 

democracia. 

 

Isso porque o voto carrega uma carga de obrigação (além da carga jurídica, objeto do presente 

trabalho), em que os brasileiros o encaram não como um direito mas como uma imposição, 

desinteressando-se pela participação política e abrindo caminho para candidatos que possuem 

apenas anseios pessoais e não publicistas/do bem comum. 

 

Talvez a facultatividade do voto trouxesse, ao contrário de outras correntes, maior interesse e 

participação do cidadão, pois este compareceria se tivesse interesse real de votar. Muitos votam 

ou comparecem apenas para cumprir sua obrigação. 

 

A política tem uma inserção aquém na cultura brasileira. Muitos afirmam que odeiam política, que 

preferem não acompanhar. Adotando-se essa postura, abre-se na verdade o caminho para a falta 

de democracia, para a corrupção e para a falta de condutas dos políticos no sentido de agirem em 

prol de seus representados que o elegeram. 
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Enquanto o voto for obrigatório, além de se revestir de natureza obrigacional, haverá uma falta de 

interesse da sociedade em querer participar, efetivamente, das decisões políticas e de fiscalizar 

seus direitos como cidadãos. 
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A APLICAÇÃO DO DIREITO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 

THE APPLICATION OF LAW IN THE CIVIL PROCEDURE CODE OF 2015 

Nagib Slaibi Filho30 

 

RESUMO: O presente trabalho visa abordar a aplicação do Direito no novo Código de Processo 

Civil, tendo como base a análise comparativa entre o Código de Processo Civil de 1973 e o atual.  

Para tanto, será abordado o Direito Romano, que nos legou o sistema jurídico conhecido 

como Civil Law, que tem o texto escrito como grande fonte do Direito, e o Common Law, no qual 

o costume é a fonte do Direito.  

Note-se que a aplicação do Direito está muito além da interpretação literal da norma legal. 

No plano da hermenêutica jurídica, há várias formas diferentes de interpretação, quais sejam: 

literal, sistemática, histórica e axiológica.  

Entre outros temas abordados no artigo, citam-se a questão da dignidade da pessoa humana, 

dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e da publicidade. 

 

PALAVRA-CHAVE: Aplicação do Direito; Common Law e Civil Law; Dignidade da pessoa 

humana; Ética; Interpretação; Legalidade e Equidade; Novo Código de Processo Civil; 

Proporcionalidade e razoabilidade; Publicidade. 

 

ABSTRACT: This paper aims to address the issue of the application of Law in the new Code of 

Civil Procedure, having as background the comparative analysis of the Code of 73 and the current 

one. 

                                                           
30 Magistrado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Professor da EMERJ e da UNIVERSO. 
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In order to do so, it will be approached the Roman law that bequeathed us the legal system 

known as Civil Law, which has the written text as a great source of Law and Common Law, in 

which custom exsurges the Law. 

 It should be noted that law enforcement is far beyond literal interpretation from the cold 

rule of law. From the hermeneutics of the Law arise different forms of interpretation, which are: 

literal, systematic, historical and axiological. 

 Finally, the question of the dignity of the human being, as well as the principles of 

reasonableness and proportionality, and publicity, will be addressed. 

 

KEYWORDS: Application of Law; Common Law and Civil Law; Dignity of human person; 

Ethic; Interpretation; Legality and Equity; New Code of Civil Procedure; Proportionality and 

reasonableness; Publicity. 

 

1. Ética, Direito e aplicação do Direito 

O tema da aplicação do Direito diz respeito não só aos magistrados, que são os 

aparentes destinatários dos comandos do art. 8º, mas também aos advogados e aos demais 

integrantes das instituições essenciais à função jurisdicional, pois o juiz não é o único realizador 

do Direito. 

Interessa também a toda a sociedade, nestes primeiros anos do século XXI, pois todos 

estão em busca dos bens e serviços que devem ser acessíveis a todos os cidadãos e da segurança 

que se mostra essencial para a existência individual e coletiva.  

A Ética é a parte da Filosofia que trata da conduta. O Direito é a ciência, a arte, a 

técnica, que trata da norma de conduta. 

O Direito tem, assim, fundamento na Ética, palavra do grego ethos, que quer dizer o 

modo de ser, o caráter coletivo e individual. Os romanos traduziram o ethos grego para o latim 

mos (ou no plural mores), que quer dizer costume, de onde vem a palavra moral.  

O ethos (caráter) e o mos (costume) indicam um tipo de comportamento propriamente 

humano que não é nato ou intrínseco como o instinto, mas é adquirido pelo hábito, pelo viver na 

vida social. 
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Norma é a regra de conduta, o termo vem do latim norma que significa régua ou 

esquadro. 

A norma decorre do dispositivo ou artigo ou o símbolo gráfico da Lei, que é o seu 

ponto de partida objetivo, enquanto a norma decorre da apreensão do significado do dispositivo.  

A aplicação do Direito consiste em fazer valer no caso concreto a hipótese prevista na 

norma jurídica; é cumprir a tutela jurídica ao interesse individual ou coletivo que deve se efetivar 

em cada caso. 

É muito mais que simplesmente aplicar a letra do texto da Constituição ou da lei. 

Não se aplica simplesmente a lei, mas o Direito da qual a lei é um segmento, mas não 

o todo. 

O legislador é também criatura humana, não consegue prever todas as condutas futuras 

para regulá-las desde já no texto da lei. E confessa a sua incapacidade, com comovente humildade, 

ao dispor na parte inicial do art. 126 do CPC/73 e no art. 140 do CPC/2015: O juiz não se exime 

de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. 

Ao se referir à aplicação do ordenamento jurídico, o que o art. 8º do CPC/2015 exige 

está muito além da fria e simples aplicação no caso concreto do comando contido no dispositivo 

legal ou constitucional que se poderia extrair tão somente em simples interpretação literal ou 

gramatical. 

Aplicar o Direito abrange muito mais, como, aliás, já estava no disposto na segunda 

parte do art. 126 do CPC/1973, dispositivo atualizado no CPC/2015 pelo referido art. 8º, este agora 

mais condizente com a realidade: No julgamento da lide, caber-lhe-á aplicar as normas legais, 

não as havendo, a analogia, os costumes e os princípios gerais do Direito. 

Note-se: o art. 8º está se referindo à aplicação do Direito, a arte, a técnica, a ciência da 

norma de conduta. 

 Não está se referindo ao direito objetivo, a previsão jurídica do interesse, nem ao 

direito subjetivo, que é a titularização por alguém da situação concreta que se extrai da norma que 

prevê o interesse ou bem jurídico tutelado. 

Dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a antiga Lei de Introdução 

ao Código Civil: 
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Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a 

analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. 

Art. 5o Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se 

dirige e às exigências do bem comum.  

Tais disposições, da velha Lei de Introdução ao Código Civil, se mostram hoje 

ultrapassadas pelo disposto nos arts. 8º e 140 do CPC/2015, embora este pareça, repita-se: pareça 

somente incidir sobre a atuação do juiz no processo civil. 

 O disposto no art. 8º do CPC/2015 institui normas que se estendem a todo o Direito 

pátrio, ao substituir o disposto no art. 126 do CPC/73, que tem redação similar ao disposto no art. 

4º da Lei Geral de Normas do Direito Brasileiro. Na mesma linha de orientação, embora com 

redação um pouco diferente, o CPC/73 dispõe: 

Art. 126. O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna 

ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; 

não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito. 

(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) 

Art. 127. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. 

Ao dizer que não pode o juiz deixar de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou 

obscuridade da lei, a legislação é muito mais respeitosa e muito menos truculenta que o 

bicentenário Código Civil francês de 1804, ao dispor cruamente no seu art. 4º que o juiz que se 

recusar a decidir, sob o pretexto do silencio ou da obscuridade ou da insuficiência da lei, poderá 

ser processado como culpado do delito de denegação de Justiça! 

Já o CPC/2015, no citado art. 8º, vem alterar, e atualizar substancialmente a aplicação 

do Direito ao comandar que o juiz não está restrito simplesmente à interpretação literal ou 

gramatical ou semiológica, mas, sim, iluminado por todo o ordenamento jurídico. 

Na mesma linha do disposto no art. 8º, de efetivação do Direito, o novo Código 

também ampliou os poderes judiciais no sentido de se alcançar a realização da justiça material e 

efetiva, em cada caso concreto, ao dispor: 

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1970-1979/L5925.htm#art126
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Art. 139.  O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: 

I - assegurar às partes igualdade de tratamento; 

II - velar pela duração razoável do processo; 

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e 

indeferir postulações meramente protelatórias; 

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, 

inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; 

V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente 

com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais; 

VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios 

de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela do direito; 

VII - exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força 

policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais; 

VIII - determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das 

partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena 

de confesso; 

IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento 

de outros vícios processuais; 

X - quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, 

oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros 

legitimados a que se referem o art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, e o art. 

82 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, para, se for o caso, promover a 

propositura da ação coletiva respectiva. 

Parágrafo único.  A dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode 

ser determinada antes de encerrado o prazo regular. 

Art. 140.  O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou 

obscuridade do ordenamento jurídico. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347orig.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm#art82
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm#art82
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Parágrafo único.  O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em 

lei. 

Há mais de cem anos, Jean Cruet já dizia que o juiz... tem sido na realidade a alma do 

progresso jurídico, o artífice laborioso do Direito novo contra as fórmulas caducas do Direito 

tradicional31. 

Na busca de tornar efetiva a atuação do Poder Público como instrumento de ação da 

sociedade, e isso principalmente pelo que decorreu dos horrores da II Grande Guerra, as 

Constituições modernas ditaram normas no sentido de dispensar a interposição do legislador para 

a efetividade das normas constitucionais, como se vê no art. 5º, § § 1º e 2º, da Constituição de 

1988. 

 

2. Civil Law e Common Law.  

No sistema do Civil Law, a grande fonte do Direito é o texto escrito, de onde se extrai 

a norma que regula a conduta em cada caso. A norma decorre do símbolo gráfico, do artigo, do 

dispositivo, com fonte em poder acima da sociedade.  

Inexistente a lei, aplica-se a analogia, isto é, a situação prevista em outro dispositivo 

legal como solução mais próxima para o caso em julgamento. Ainda se não couber a analogia, 

adota-se a norma decorrente do costume, ou seja, a regra de conduta adotada por determinado 

grupo social e, finalmente, subsidiariamente, os princípios gerais do Direito. 

O outro grande sistema jurídico é o Common Law, também denominado sistema anglo-

americano, em que a grande fonte do Direito é o costume, buscando o juiz a conduta social, os 

costumes, como paradigma para o julgamento do caso concreto, ficando vinculado aos precedentes 

não só o do próprio tribunal como os dos tribunais superiores. 

No terreno constitucional, os norte-americanos optaram pela Constituição escrita para 

organizar o Poder Público. Nos dois anos seguintes, aprovaram dez emendas constitucionais 

declarando os direitos individuais. Nos séculos seguintes, veio predominar a interpretação pelos 

Juízes, principalmente os da Corte Suprema, que se irrogaram o poder de controlar a 

constitucionalidade das leis desde o célebre caso Marbury vs Madison, de 1803, como se vê no 

magistral voto redigido pelo Justice John Marshall. 

                                                           
31 CRUET, Jean. Op. Cit..  
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A Common Law tem no precedente judicial (case Law) a sua fonte principal. 

Caracteriza-se por reservar à lei papel secundário, provocada por situações excepcionais ou para 

solucionar conflito insuperável entre direitos jurisprudenciais, regionais ou estaduais (statute 

Law). Por isso, nesse sistema é comum ser a lei interpretada restritivamente. 

Mas a diferença entre o Sistema Continental e o da Common Law é mais de forma, 

pois, enquanto no primeiro predominam a lei e os códigos, no segundo dominam o precedente 

judicial, os repertórios de jurisprudência, decorrentes dos costumes; ambos os sistemas, no entanto, 

estão inspirados pelas instituições jurídicas desenvolvidas na Roma antiga. 

 

3. Legalidade e equidade 

Mesmo com o princípio da supremacia perante as demais normas, a Constituição 

escrita não consegue regular todas as situações, nem mesmo consegue se adaptar com presteza aos 

fatos supervenientes. 

Enfim, a melhor fonte do Direito é a vida, a realidade, como expressa a antiga parêmia 

ex facto oritur jus (do fato nasce o direito subjetivo). 

Os costumes são criados pela sociedade, as leis pelo legislador; aqueles vêm da prática 

da vida social, aquelas decorrem da vontade das pessoas que dispõem de poder de impor as 

condutas aos demais membros da sociedade. 

 A experiência e a razão criam o costume. 

 A experiência raramente cria a lei, porque a lei é desnecessária quando a conduta 

humana tem regulação social e segue os padrões de conduta. Aliás, é por isso que uma das 

características mais apontadas da lei é a capacidade de inovação na ordem jurídica, pois elas criam 

sempre algo de novo, algo que antes não existia. 

O disposto no art. 8º do CPC/2015 difere profundamente do disposto no art. 126 do 

CPC/1973: aquele enfatiza o julgamento por equidade, este último o julgamento por legalidade. 

Julgar pelo critério da legalidade é dar ao caso concreto a solução ou os efeitos 

previstos na norma jurídica decorrente do texto legal. Por exemplo, o juiz decreta o despejo do 

prédio porque a Lei 8.245/91, a Lei do Inquilinato Urbano, dispõe, no art. 9º, III, que a locação é 

extinta com o inadimplemento do aluguel e encargos, e na ação de despejo não purgou o inquilino 

a mora nem comprovou o pagamento. 
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A legalidade pode ser tomada no sentido amplo, como no art. 126 do CPC/1973, e no 

sentido estrito, como no art. 1.109 do mesmo Código: 

Art. 1.109. O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 (dez) dias; não é, 

porém, obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada 

caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna. 

Como a vida é muito mais rica em fatos do que pode suspeitar a previsão do legislador, 

hoje a maioria das causas são julgadas pelo critério da equidade, isto é, em cada caso, 

fundamentadamente, o juiz adota a solução que reputar mais conveniente ou oportuna. 

São exemplos mais conhecidos de julgamento pela equidade: 

a) o arbitramento dos danos nas ações de responsabilidade civil, como dispõe o 

Código Civil, em seu art. 944: A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se 

houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, 

equitativamente, a indenização; 

b) a redução da pena como decorre do art. 413 do Código Civil: A penalidade deve 

ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou 

se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a 

finalidade do negócio; 

c) em caso de onerosidade excessiva: 

-  no art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de 

uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude 

de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do 

contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação;  

- no art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar 

equitativamente as condições do contrato; 

- no art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, 

poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de 

evitar a onerosidade excessiva. 

É prerrogativa do magistrado decidir as causas sem que por isso possa ser punido, 

segundo a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 



 
POLIFONIA                     REVISTA INTERNACIONAL   ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO            N. 1 NOVA SÉRIE    2018    OUTONO/INVERNO 

 

41 
 

1979, art. 41: Salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem, o magistrado não pode 

ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir. 

 

4. Interpretação do Direito 

Interpretar é o ato de apreender o sentido da norma jurídica.  

A Hermenêutica é a ciência da interpretação, que indica os critérios ou os meios para 

se apreender o significado da norma. A palavra invoca o deus grego Hermes, o mensageiro dos 

deuses. 

Aplicar o Direito é efetivar as normas e também fazer incidir os valores e os interesses 

protegidos pela ordem jurídica. 

A aplicação do Direito está muito além da interpretação literal, ou filológica, ou 

semiológica, que se prende somente ao texto legal, ou a interpretação sistemática, que gira 

somente em torno da incidência das regras impostas pelos dispositivos constitucionais e legais. 

Insista-se: o Direito, ou ordenamento jurídico como expressa o art. 8º, está muito além 

da Lei, esta o conjunto dos dispositivos postos nos comandos legislativos através de artigos, 

parágrafos, incisos e alíneas. 

 

5. Interpretação literal 

 A interpretação literal ou gramatical ou semiológica, este termo se referindo à 

Semiologia, ou ciência dos símbolos, presa ao significado linguístico dos dispositivos legais, 

somente era legítima no velho liberalismo do século XIX e do início do XX, antes da II Grande 

Guerra, em que se podia afirmar a supremacia do Parlamento através de leis genéricas e abstratas, 

sob a premissa de imanente igualdade entre os indivíduos. 

Até então, a Constituição não tinha exequibilidade direta quanto aos direitos 

individuais, pois carecia da complementação do legislador. Por isso então se distinguiam as normas 

constitucionais em autoaplicáveis ou em não-autoaplicáveis. 

 Charles de Secondat (1689-1755), o Barão de Montesquieu, magistrado do velho 

regime francês, no monumental O Espírito das Leis, afirmava que os juízes, ao julgar as causas 

que lhe são submetidas, eram seres sem alma, que simplesmente pronunciavam as palavras da Lei: 
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Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés, 

qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur. 

Jean-Étienne-Marie Portalis (1746–1807) levou ao extremo a ideia de que o Direito 

simplesmente decorria do texto legal, ao proclamar que não ensinava o Direito Civil, mas o Código 

Civil francês de 1804, de cujas letras pretendia extrair todos os comandos necessários à vida do 

cidadão.  

  Mas o texto legal é criatura humana, e por mais excelente que seja, não se imuniza 

aos defeitos do seu criador, e não consegue prever todas as situações que ocorrem na vida. 

Impossível ao legislador regular para o futuro a multidão dos casos que a dinâmica da 

vida impõe aos juízes resolver. Quase sempre os fatos derrotam a previsibilidade legal, por mais 

que esta seja ambiciosa ou arrogante. 

Não há como substituir a função do Juiz tão somente pela letra fria da Lei, que não 

pode tudo prever. 

A função do Juiz é aplicar o Direito, efetivar no caso concreto o que as leis preveem 

genericamente.  

 

6. Interpretação sistemática 

Daí se evoluiu para o que se denominou de interpretação sistemática, mantida a 

desconfiança no papel do juiz, embora prosseguindo a reverencia quase sagrada ao texto da lei. 

A interpretação sistemática busca suprir as lacunas e leva o juiz e os advogados a 

pesquisar no conjunto legislativo, nos diversos dispositivos dos textos legislativos pertinentes, qual 

seria a vontade hipotética do sistema da lei, a denominada mens legis, esta a significar a 

inteligência da lei, ou o espírito da lei, os fundamentos práticos ou filosóficos que levaram à edição 

do ato normativo. 

O fundamento da interpretação sistemática é que há uma causa ou razão ou fundamento 

para a existência da lei, a ideia geratriz que conduziu à edição da lei, e que esta decorreria 

necessariamente de uma vontade única. 

Assim é possível quando o diploma legal foi gerado por poucos legisladores, o que não 

coaduna mais com o regime da democracia representativa, em que a vontade parlamentar decorre 

do consenso entre centenas de representantes na Casa Legislativa. 
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O prestígio da interpretação sistemática só se destacou como fundamento da 

interpretação enquanto as leis eram autoritárias, outorgadas, e não produto do consenso entre 

centenas de legisladores, como se faz nos regimes democráticos. 

Somente o texto legal autoritário, outorgado, imposto de cima para baixo, pode 

oferecer a homogeneidade de um sistema, não a lei decorrente do consenso, ou da maioria das 

vontades, discutida e votada em assembleias parlamentares em que se representam as mais diversas 

correntes de opinião. 

 Então, até mesmo enfatizava a doutrina que se procurava não a mens legislatoris – o 

que pretendia um pretenso e unívoco legislador -, mas o sistema normativo pretendido pelo 

conjunto do texto, a denominada mens legis. 

Aliás, o processo moderno, e não só o processual civil, só se justifica eticamente se 

voltado à efetivação dos direitos, à transformação da realidade de forma a atender ao que esperam 

as normas jurídicas no Estado Democrático de Direito. E por isso mesmo dispõe o art. 6º do 

CPC/2015: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva.32 

 

7. Interpretação histórica  

Mas continua a incompletude legislativa: a sacralidade do texto legal não combina com 

a vida, pois vê-se todos os dias a sociedade reformar a lei; nunca se viu a lei reformar a sociedade, 

como Jean Cruet colocou como epígrafe de sua obra, em 190533.  

 Passou-se, então, ao processo de atualização da lei, pela denominada interpretação 

histórica ou atualista, esta no sentido não de se ancorar a compreensão do Direito no passado em 

que foi feita a lei, mas levar o intérprete a verificar a História na sua dimensão infinita, que 

compreende o passado, o presente e o futuro. 

A interpretação histórica não pode se assentar somente sobre o pretérito que conduziu 

o legislador a editar o dispositivo legal, como se os mortos pudessem vincular as novas gerações, 

e o passado se reproduzisse no futuro, sem considerar os percalços e as dificuldades do presente. 

                                                           
32 GUTIERREZ SLAIBI, Maria Cristina Barros. Dever judicial de julgamento do mérito. 2. ed.,  Rio de Janeiro, 

LMJ Mundo Jurídico, 2013. 

33 CRUET, Jean. A vida do Direito e a inutilidade das leis. 3. ed., CL EDIJUR, Leme/SP: 2008, 224 pp. 



 
POLIFONIA                     REVISTA INTERNACIONAL   ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO            N. 1 NOVA SÉRIE    2018    OUTONO/INVERNO 

 

44 
 

Cada geração tem o impostergável poder de traçar o próprio destino, de interpretar a 

lei levando em conta não os interesses e fundamentos das gerações pretéritas, mas dos interesses 

que avultam no presente. E nenhuma geração tem o poder de vincular as gerações futuras quanto 

à escolha do próprio destino. 

Em tema rotineiro e visceral como o arbitramento da reparação dos danos, não ousou 

o legislador estabelecer critério senão o decorrente da própria situação fática, qual seja a própria 

extensão do dano, a significar que o caso concreto é a medida do arbitramento do dano. 

Os denominados conceitos jurídicos indeterminados, como razoabilidade, 

proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, publicidade, eficiência, constantes do disposto 

no art. 8º, indicam outro critério de julgamento que não o da simples legalidade. Conceitos 

jurídicos indeterminado conduzem o aplicador do Direito ao julgamento pela equidade, levando 

em conta o caso em julgamento, e não a previsão tímida e incompleta posta na hipótese legal. 

O julgamento pela legalidade estrita ocorre quando se aplica no caso concreto a 

solução dada pela norma legal, como diz o art. 126 do CPC/73; o julgamento pela legalidade ampla 

quando se aplica não só a legalidade estrita como outros critérios derivados com a analogia, os 

costumes ou os princípios gerais do Direito. 

O julgamento por equidade ocorre quando se dá ao caso a solução mais adequada, 

ainda que afastando o princípio da legalidade. Por exemplo, o que está no art. 1.109 do CPC/73, 

quanto à jurisdição voluntária: [...] não é, porém, obrigado a observar critério de legalidade 

estrita, podendo adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna. 

Tal dispositivo não foi repetido no CPC/2015, por desnecessário, em face do que se 

contém no art. 8º, a adotar também o critério da equidade, que leve em conta não a letra fria da lei, 

como no critério da legalidade, mas a justiça e a efetividade do caso concreto em julgamento. 

Não mais as premissas afirmadas a priori, como no critério da legalidade estrita, que 

nada mais são que meios de prevalência ou de imposição de valores de eventuais maiorias 

legislativas, quando não nefandos meios da mais sórdida dominação, mas a afirmação de que o 

Direito somente se legitima como instrumento de resolução dos conflitos de interesses que se 

manifestam no presente. 

Não mais o juiz-robô, mas o juiz que constrói a norma jurídica que vai regular cada 

caso concreto com a força de lei para as partes que rogam a proteção da Toga. 
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 Grite-se que não bastam a legalidade, as disposições, os artigos ou os símbolos 

gráficos que se encontram na Constituição e nas Leis para a regência da vida coletiva ou individual, 

pois o modo pelo qual são aplicadas as normas pelo Juiz em cada caso é que torna efetivo o Direito. 

O critério da legalidade introduz o princípio da igualdade formal, decorrente do texto 

da lei: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, como proclama a 

Constituição de 1988, art. 5º, caput, initio. 

O critério da equidade introduz o princípio da igualdade material, decorrente da 

aplicação em cada caso concreto. 

Com a equidade, quebra-se, então, o confortável e falso conceito da igualdade formal, 

devendo-se buscar a isonomia material, ainda que tratando desigualmente os desiguais. 

 

A regra da igualdade não consiste senão em aquinhoar desigualmente aos desiguais, 

na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à 

desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são 

desvarios da inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou 

a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real. Os 

apetites humanos conceberam inverter a norma universal da criação, pretendendo, 

não dar a cada um, na razão do que vale, mas atribuir o mesmo a todos, como se todos 

se equivalessem34.  

 

A isonomia formal está na letra fria da lei.  A isonomia material está na vida, no caso 

concreto. Sua fonte é a razão, a emoção, a intuição – enfim, o espírito - do aplicador do 

Direito.  Este não só garante direitos subjetivos, mas, também, intenta transformar a sociedade. 

Para isso, não passa ao largo das situações estabelecidas, dos fatos, da realidade, antes a considera 

para reconhecer os direitos subjetivos. 

 Confere-se superioridade jurídica a quem está em inferioridade econômica ou social, 

como se vê inumeráveis vezes no Direito daqui e de alhures. 

8. Interpretação axiológica ou valorativa ou da preponderância do interesse 

                                                           
34 Barbosa, Rui.  Oração aos Moços (1999).  Rio de Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa. Anexo IX - Oração aos 

Moços, p. 8. 
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O disposto no art. 8º exige a interpretação axiológica, decorrente dos valores ou 

interesses ali postos como essenciais.  

Na busca do valor que deva fazer predominar no julgamento da causa que lhe é 

submetida, finalmente o juiz atravessa a ponte de ouro entre o Direito (a Ciência da norma de 

conduta) e a Ética (a Ciência da conduta), esta o fundamento, a razão, a legitimação daquele. 

Os fins sociais e as exigências do bem comum, ali referidos, são os valores 

notadamente declarados no art. 3º da Constituição, quais sejam os objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil, as tarefas ou “dever de casa” da sociedade brasileira: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

 

A Constituição e a Lei, esta no sentido amplo, neste século XXI, não mais são 

consideradas imparciais e distantes da realidade diferentemente do que se pensava no século XIX. 

Como decorre do transcrito art. 3º da Constituição, a sociedade e o Poder Público são agentes de 

transformação sociais e, assim, não mais olímpicos e indiferentes à realidade. 

O compromisso de todos os agentes sociais com os mandamentos constitucionais 

dirige a conduta de todos os agentes públicos e privados na busca dos resultados de construir uma 

sociedade livre, justa e solidária, visando garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza 

e a marginalização e tudo o mais constante do mencionado art. 3º.  

 

9. Dignidade da pessoa humana 

A expressão dignidade da pessoa humana decorre dos fundamentos recitados logo no 

início da Constituição, art. 1º, III, e se remete ao individualismo filosófico, que prevalece desde o 

Renascimento, de que todos os seres humanos têm a mesma dignidade e relevância, ainda que se 
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encontrem em situações diferentes e não sejam exatamente réplicas dos demais, pois a diversidade 

é imanente à natureza humana. 

O valor da dignidade humana expressa muito mais do que um mandamento no sentido 

de que todos são merecedores do respeito. Expressa que o Direito leva em conta que o ser vivo 

nascido de mulher, o homem, traz em si os direitos fundamentais como decorrência de sua 

condição indisponível de integrante da Humanidade. 

Não é a Constituição ou o texto da lei, ainda que escrito em letras de ouro no mais 

valioso suporte, que dá direitos à pessoa humana. Cada um de nós traz em si os direitos e deveres 

que a todos assistem. 

Immanuel Kant35 considera a dignidade a partir da autodeterminação ética do ser 

humano, sendo a autonomia o alicerce da dignidade. O ser humano é capaz de autodeterminar-se 

e agir conforme as regras legais, qualidade encontrada apenas em criaturas racionais. Existe como 

um fim em si mesmo e não como um meio para a imposição de vontades arbitrárias. 

Ainda nesse sentido, Kant 36 postula: 

No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma 

coisa tem um preço, pode por-se em vez dela qualquer outra como equivalente, mas 

quando uma coisa está acima de todo preço, e portanto não permite equivalente, então 

tem ela dignidade [...]. Esta apreciação dá, pois, a conhecer como dignidade o valor 

de uma tal disposição de espírito e põe-na infinitamente acima de todo preço. Nunca 

ela poderia ser posta em cálculo ou confronto com qualquer coisa que tivesse preço, 

sem de qualquer modo ferir a sua santidade? 

 

E Carmen Lúcia Antunes Rocha conclui estas observações sobre o princípio da 

dignidade humana37: 

O sistema normativo de Direito não constitui, pois, por óbvio, a dignidade 

da pessoa humana. O que ele pode é tão-somente reconhecê-la como dado essencial 

                                                           
35 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Outros Escritos. Tradução de Leopoldo 

Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2006. Coleção A Obra-Prima de Cada Autor, 2006, p. 134 e 141. 
36 Apud SARLET, Ingo Wolfgand. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 33. 
37 Antunes Rocha, Carmen Lúcia. O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A EXCLUSÃO. O 

SOCIAL. http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/32229-38415-1-PB.pdf 
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da construção jurídico-normativa, princípio do ordenamento e matriz de toda 

organização social, protegendo o homem e criando garantias institucionais postas à 

disposição das pessoas a fim de que elas possam garantir a sua eficácia e o respeito 

à sua estatuição. A dignidade é mais um dado jurídico que uma construção acabada 

no Direito, porque se firma e se afirma no sentimento de justiça que domina o 

pensamento e a busca de cada povo em sua busca de realizar as suas vocações e 

necessidades.   

 

10. Razoabilidade e proporcionalidade 

O disposto no art. 8º também remete o juiz aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, este também denominado pelos civilistas de princípio da ponderação dos 

interesses e pelos penalistas de princípio da redução do excesso. 

 É comando normativo salutar, pois conduz o operador do Direito a repensar a sua 

função, sopesando os valores em confronto no julgamento da causa. Não é mais a de mera 

aplicação do que está escrito na lei, na antiga e medieval expressão dura lex sed lex (a lei é dura 

mas é a lei), mas à relevante função de construir a regra de conduta que regulará a intensa e densa 

vida da sociedade, atento aos valores, aos interesses, à denominada objetividade jurídica que o 

Direito pretende amparar. 

 Luís Recaséns Siches (1903-1977), guatemalteco naturalizado mexicano, foi haurir 

no Iluminismo do século XVIII, no racionalismo criticado por Kant, a expressão hoje tão 

difundida: A lógica do Direito é a lógica do razoável. Para ele, toda axiologia supõe fundamentos 

a priori, o que não exclui da presença no Direito de elementos empíricos; no meio caminho entre 

o formal e o empírico está a lógica do razoável, como mediação entre a teoria, que são os princípios 

do ordenamento jurídico e a práxis, que é a sua aplicação à vida humana. 

 A razoabilidade, como critério hermenêutico, os americanos a extraíram do due 

process of Law, o conjunto de garantias processuais asseguradoras do caráter dialético do processo 

que objetiva inibir a liberdade ou a propriedade (veja-se a herança que está no art. 5º, LV, da Carta 

de 1988). 

Os Juízes da Suprema Corte, a partir da década de 30, muitas vezes como reação às 

inovações do New Deal rooseveltiano, usaram e abusaram do critério da razoabilidade, chegando 
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mesmo o grande Justice Charles Evans Hughes a afirmar que nós (todos) vivemos sob uma 

Constituição e esta é aquilo que nós (a Corte) diz que é... 

A teoria da razoabilidade pressupõe premissas (pré-emitidas) ou pressupostos (pré-

supostos) identificando-se com os preconceitos (ou valores pré-concebidos) que norteiam a 

aplicação do Direito. 

Em contraposição ao enunciado de Recasens Siches, e aí afirmando o empirismo, a 

experiência de vida como fundamento filosófico, Oliver Wendell Holmes cruamente afirmava que 

a lógica do Direito é a vida, propugnando a perquirição, em cada tema, dos valores culturais, 

sociais, políticos ou econômicos que devem conduzir à aplicação da norma. 

Daí, finalmente, se imbrica a teoria da razoabilidade com o denominado critério da 

proporcionalidade, a buscar nos valores em contraste aquele de maior densidade que predominará 

na resolução do caso em julgamento. 

 Ao extrair do dispositivo as normas que aparentemente estejam em conflito quanto 

aos valores por elas protegidos, cabe ao intérprete sopesar tais valores, colocá-los em ponderação 

e, a final, optar pela norma que tutela o valor que deve preponderar no caso em julgamento. 

Então o aplicador do Direito não mais declara a lei, buscando inspiração somente no 

texto legislativo. Mas constrói gradualmente a norma de conduta que vai regular o caso concreto, 

não só através do texto legislativo, mas também da atualização e do cuidadoso confronto dos 

valores em disputa. 

 O Direito não é só razão, é a vida. É tópico, pois depende do tempo e do lugar, não é 

utópico (em lugar nenhum e assim onipresente) como o ideal da Justiça. 

Ubi homo ibi societas, ubi societas ibi jus, assim referia Ulpiano no Corpus Iuris 

Civilis a significar onde está o Homem, há sociedade; onde há sociedade há Direito. 

O operador jurídico navega sempre em mares revoltos - as tempestades são produzidas 

pelos interesses conflitantes que decorrem da própria individualidade - em busca do porto, nem 

sempre seguro, onde se concretiza a resultante norma de conduta.  

 

11. Publicidade 

A publicidade no atuar judicial é decorrente menos do disposto no art. 93, IX, da 

Constituição, mas muito mais do fato de que o juiz é autoridade pública e não está simplesmente 
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resolvendo um caso privado e disponível, como aqueles resolvidos pelos árbitros escolhidos pelas 

partes. 

 E assim é porque a fonte da autoridade do árbitro é o compromisso ou cláusula arbitral, 

em que as partes exercem a disponibilidade do direito subjetivo de lhe delegar a resolução do 

conflito de interesses pelas regras processuais e de direito material que eles estabelecem. 

É a publicidade a regra da jurisdição porque o juiz exerce autoridade pública, resolve 

o caso de acordo com as regras do ordenamento jurídico e somente pode restringir a publicidade 

quando assim exigir o caso em julgamento, como dizia o art. 155 do CPC∕1973 e repete o 

CPC/2015: 

Art. 11.  Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 

públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. 

Parágrafo único.  Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a 

presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do 

Ministério Público. 

12. Eficiência ou efetividade 

A eficiência na jurisdição é a efetividade das decisões, isto é, não se pode ter um 

processo tão autônomo que ignore a vida que existe no conflito de interesses que o juiz deve 

resolver. 

Só se instaura a relação processual entre demandante, demandado e juiz porque há uma 

demanda, isto é, o demandante apresenta o pedido, que é a pretensão posta no processo. Dizia 

Francesco Calamandrei que a pretensão é a exigência de subordinação do interesse alheio ao 

próprio. 

O Código de Processo Civil de 1973, na exposição de motivos, estabelece uma 

identidade entre os conceitos de lide e de mérito: 

Lide é, consoante a lição de CARNELUTTI, o conflito de interesses 

qualificado pela pretensão de um dos litigantes e pela resistência de outro. O 

julgamento desse conflito de pretensões, mediante o qual o juiz, acolhendo ou 

rejeitando o pedido, dá razão a uma das partes e nega-a a outra, constitui uma 

sentença definitiva de mérito. A lide é, portanto, o objeto principal do processo e nela 

se exprimem as aspirações em conflito de ambos os litigantes.  
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Dispõe o CPC/2015 sobre o dever de todos os sujeitos do processo, e não somente do 

juiz, de se buscar a resolução do mérito: 

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 

 

13. Conclusão 

O desenvolvimento social, a mudança dos costumes, a consciência individual e 

coletiva sobre a dignidade da pessoa humana foram alguns dos fatores que levaram ao imenso 

esforço de elaboração do Código de Processo Civil de 2015. 

Ali se escreveu, tanto quanto se permitiu na construção do consenso entre os 

legisladores, tudo o que se podia imaginar para que o processo permita a realização de sua função 

essencial no Estado Democrático de Direito, a realização da Justiça efetiva e acessível a quem dela 

necessite. 
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A NEGOCIAÇÃO COLETIVA NO CENÁRIO PÓS-REFORMA: UMA ANÁLISE 

DA HIERARQUIA DAS NORMAS TRABALHISTAS 

THE COLLECTIVE NEGOTIATION IN THE POST-REFORM SCENARIO: AN ANALYSIS OF 

THE HIERARCHY OF THE LABOR STANDARDS 

CAROLINA TUPINAMBÁ38 

ISABELA REIMÃO GENTILE39 

 

RESUMO: Este artigo objetiva analisar a alteração da Consolidação das Leis Trabalhistas trazida 

pela lei nº 13.467/2017, no que tange às inovações no âmbito das negociações coletivas. Para tanto, 

verificou-se que tais modificações não são isoladas; pelo contrário, o Brasil seguiu a tendência de 

países em desenvolvimento, de acordo com o estudo publicado pela OIT acerca das reformas 

trabalhistas e seus impactos pelo mundo. A ampliação das matérias em que os sindicatos e 

empregadores terão poder maior de negociação foi apenas um dos pontos inovadores, mas se a 

modificação parasse neste aspecto não seria efetiva. Diante do antigo cenário da hierarquia das 

normas trabalhistas o diálogo das fontes do direito do trabalho determinada que a norma mais 

protetiva para o empregado era a adotada, casuisticamente. A reforma substituiu tal cenário pela 

prevalência do negociado sobre o legislado e do acordo coletivo frente à convenção coletiva. Só 

faria sentido a ampliação do poder de negociação coletiva caso os instrumentos coletivos fossem 

aplicados prioritariamente. Caso contrário, a alteração não sairia do papel, pois se negociaria 

coletivamente, mas a antiga lógica hierárquica permitiria apenas que as cláusulas acordadas 

positivamente para o empregado fossem aplicadas. Tal modificação privilegia o princípio da 

realidade, visto que o previsto em acordo coletivo tende a ser mais próximo do efetivamente 

vivenciado pelos empregados. Por fim, foi esmiuçada a questão da ultratividade das negociações 

coletivas, ou seja, a incorporação dos direitos previstos em acordos coletivos e convenções 

coletivas, antes e depois da modificação legislativa.  

                                                           
38 Advogada. Professora de Prática Forense Trabalhista na UERJ. Professora de Direito Processual do Trabalho e 

Direito do Trabalho II na UNIRIO. 
39 Advogada. 
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PALAVRAS-CHAVES: hierarquia das normas trabalhistas– negociação coletiva – convenção 

coletiva – acordo coletivo – ultratividade – diálogo das fontes 

ABSTRACT: This article intends to analyze the amendment to the Consolidation of Labor Laws 

enacted by law n. 13.467/2017, called “Labor Reform” regarding innovations in the scope of 

collective negotiations. Therefore, it was established that such modifications are not secluded; on 

the contrary, Brazil followed the trend of developing countries, according to study published by 

ILO on labor reforms and their impacts around the world. The expansion of the matters in which 

trade unions and employers shall have greater negotiation power was only one of the innovative 

points, but if the modification stopped in this aspect, it would not be effective. Before the old 

hierarchy scenario of the labor standards, the dialog of the labor law sources established that the 

most protective standards for the employee were the ones adopted on a case-by-case basis. Law 

n. 13467/2017 replaced such scenario with the predominance of the negotiated on the legislated 

and the collective agreement before the collective convention. The expansion of the collective 

negotiation power would only make sense if the collective instruments were primarily enforced. 

Otherwise, the amendment would never be implemented, as it would be negotiated collectively, 

but the old hierarchy logic would only enable clauses agreed upon positively for the employee to 

be enforced. Such modification favors the principle of reality, as the provision in collective 

agreement ends to be closer to the effectively experimented by the employees. Finally, this article 

sought to historically scrutinize the issue of proactivity of collective negotiations, i.e., the 

incorporation of the rights provided in collective agreements and collective conventions, before 

and after the legislative modification.  Therefore, for a complete analysis of the subject, studies 

on labor reforms in the world and their main innovations were used, going through the comparison 

between the "old" and the "new" labor law, on the subject under discussion. 

KEYWORDS: hierarchy of labor standards – collective negotiation– collective convention – 

collective agreement – proactivity – dialog of the sources 
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SUMÁRIO: 1. Reformas trabalhistas – tendência mundial. 2. A hierarquia das normas no “velho” 

direito trabalhista. 3. A negociação coletiva e suas espécies. 4. A hierarquia das normas trabalhistas 

no cenário pós – Reforma. 5. A vedação da ultratividade das negociações coletivas do trabalho. 6. 

Conclusão. 7. Bibliografia. 

SUMMARY: 1. Labor reforms – world trend. 2. The hierarchies of the standards in the "old" labor 

law. 3. Collective negotiation and its types. 4. The hierarchy of the labor standards in the post-

Reform scenario. 5. The ban of proactivity of the labor collective negotiations. 6. Conclusion. 7. 

Bibliography. 

 

1. REFORMAS TRABALHISTAS – TENDÊNCIA MUNDIAL 

A Lei nº 13.467, publicada em 13/07/2017, promoveu alterações em diversos dispositivos 

da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a pretexto de tentar adequá-la ao avanço 

socioeconômico e tecnológico ao qual chegou a sociedade brasileira, através da modernização dos 

modos de produção e das relações de trabalho. 

O cenário de reformas não é exclusivo de nosso país. Estudo publicado pela OIT 

(Organização Internacional do Trabalho) - Drivers and effect so flabour market reforms: Evidence 

from a novel policy compendium,40produzido pelos pesquisadores Dragos Adascalieti e Clemente 

Pignatti Morano, indica que reformas legislativas laborais foram realizadas em 110 países entre 

2008 a 2014. 

O fundamento comum observado nas diversas iniciativas de reformas foi o de aumentar a 

competitividade das economias e criar postos de trabalho, principalmente no contexto de grave 

crise e estagnação econômica com desemprego. 

Em 55% dos casos as reformas atingiram toda a população e tiveram caráter permanente, 

produzindo uma mudança de longo prazo na regulamentação do mercado de trabalho no mundo. 

Isto decorre de uma tendência geral para a desregulamentação registrada nas economias 

                                                           
40Disponível em: https://izajolp.springeropen.com/articles/10.1186/s40173-016-0071-z. Acesso em 20/12/2017. 

https://cartacapital.com.br/politica/reforma-trabalhista-viola-convencoes-da-oit
https://cartacapital.com.br/politica/reforma-trabalhista-viola-convencoes-da-oit
https://izajolp.springeropen.com/articles/10.1186/s40173-016-0071-z
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desenvolvidas - em particular nos Estados-Membros da União Europeia - e um reforço da 

legislação laboral nos países em desenvolvimento.  

As economias desenvolvidas, dentre elas a União Europeia, os países da Europa Central e 

do Sudeste e da Comunidade de Estados Independentes preocuparam-se, principalmente, com as 

reformas da legislação em matéria de contratos permanentes, como em Portugal e na Espanha. Em 

comparação, a maioria das economias em desenvolvimento tem se preocupado com as reformas 

no âmbito das negociações coletivas que, em muitos casos, constituíram um processo de 

fortalecimento institucional dos sindicatos. 

Seguindo a tendência mundial dos países em desenvolvimento, a lei n° 13.467/17 inovou 

quanto à negociação coletiva, dando relevante destaque a esse método de resolução de conflitos. 

 

2. A HIERARQUIA DAS NORMAS NO “VELHO” DIREITO TRABALHISTA 

 O “velho” direito do trabalho apresentava uma legislação inflexível, em que não se podia 

negociar direitos, visto que a presunção de hipossuficiência do trabalhador era a peça chave do 

sistema.  

Diante da lógica de um funcionário que deve ser protegido de seu patrão, qualquer norma 

ou condição contratual devia ser interpretada de maneira a beneficiar o máximo possível o 

trabalhador, chegando ao ponto, muitas vezes, de infantilizá-lo.  

A lógica do direito do trabalho modificou-se drasticamente a partir da reforma que quebrou 

paradigmas históricos ao retirar da tutela estatal parte da regulamentação das relações de trabalho, 

valorizando a autonomia entre empregados e empregadores para ajustarem o mais conveniente 

para ambos. 

Outrora, o artigo 8º da CLT anunciava que os princípios do direito trabalhista seriam filtros 

para a aplicação de regras que não estivessem expressas na Consolidação das Leis do Trabalho. 

Agora não mais. O texto passa a esclarecer que (i) o direito comum será fonte subsidiária do direito 

do trabalho e, ainda, que, (ii) no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a 

Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio 
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jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código 

Civil), e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade 

coletiva. 

A diretriz central do direito do trabalho era a proteção do trabalhador, uma vez que o 

empregado não teria a mesma igualdade jurídica que seu empregador. Daí a finalidade do direito 

do trabalho seria a de alcançar uma verdadeira igualdade substancial entre as partes e, para tanto, 

necessário proteger a parte mais frágil da relação, o empregado. Essa era a coerência. Era o fio da 

meada. A lente pela qual tudo era lido e a lógica pela qual tudo era entendido. Hoje, não mais. 

Em face deste suposto desequilíbrio existente na relação travada entre empregado e 

empregador, consagrou-se o princípio da proteção ao trabalhador, para equilibrar as relações 

laborais. O princípio da proteção ao trabalhador sempre esteve caracterizado pela intensa 

intervenção estatal brasileira nas relações entre empregado e empregador, limitando, em muito, a 

autonomia da vontade das partes. 

O princípio da proteção ao trabalhador, fundamento e base do antigo direito do trabalho, 

se realizava em subprincípios, quais sejam: (i) Princípio da interpretação: in dubio, pro operário; 

(ii) Princípio da prevalência da norma mais favorável ao trabalhador; (iii) Princípio da prevalência 

da condição mais benéfica ao trabalhador.  

O subprincípio In dubio pro operário consistia na ideia de que, na dúvida entre mais de 

uma interpretação atribuída a uma mesma norma jurídica de Direito, a hermenêutica deveria adotar 

aquela que fosse mais benéfica ao trabalhador – hipossuficiente – seja ela qual fosse.  

Enquanto esse subprincípio focava na interpretação da norma, o da Norma Mais Favorável 

indicava qual seria a norma aplicável ao trabalhador. Diante de inúmeras regras, de diversas 

origens: Poder Legislativo, Judiciário, sindicatos, particulares etc, é natural que surgissem 

determinados conflitos dentre as mais variadas fontes, o que faria prevalecer a norma jurídica mais 

proveitosa ao trabalhador, mesmo que hierarquicamente em grau inferior41.  

                                                           
41 “A regra de acordo com a qual ‘em caso de dúvida, a interpretação mais favorável ao trabalhador’ não deve ser 

considerada uma norma protetora contra o mais forte, pois sua essência é mais. Ela nos informa que, na oposição entre 

os valores humanos e os interesses materiais da economia, a justiça impõe a supremacia dos primeiros. Uma 

consideração final: a ideia de proteção da classe pelo Estado burguês ofende a dignidade do trabalhador, porque este 
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Em virtude do princípio da proteção, portanto, no direito do trabalho a pirâmide 

hierárquica era construída de maneira variável, localizando-se em seu vértice a norma que mais se 

aproximasse do objetivo de proteger o trabalhador, é dizer, a norma mais favorável ao trabalhador, 

não sendo, portanto, necessariamente a Constituição Federal, a depender do tema em questão. Em 

suma, como colocado por Fernando Hoffmann: 

 

“(...) a matriz teleológica do Direito do Trabalho aponta na direção de dar 

solução às relações empregatícias segundo um sentido social de restaurar, 

hipoteticamente, um equilíbrio não verificável, no plano da relação 

material concreta, objetivando, ainda, melhoria das condições sociais do 

trabalhador, prevalecerá, tendencialmente, no prisma hierárquico, aquela 

norma que melhor expresse e responda a esse objetivo teleológico orgânico 

e constitutivo.42. 

 

Já a Condição Mais Benéfica explicitava que as condições de trabalho mais positivas se 

comparadas com as genericamente estabelecidas pelas leis trabalhistas passariam a integrar o 

contrato de trabalho, sendo que eventual modificação prejudicial seria simplesmente nula. 

Portanto, a hierarquia das normas era dinâmica, dependendo da análise casuística do que 

fosse melhor para o trabalhador.  

 

 

 

                                                           
não é uma criança que dá por seu tutor.”. DE LA CUEVA, Mario. EI nuevo derecho mexicano del trabajo. 19 -1. P 

274 e segs. apud ROMITA, Arion Sayão. Os Princípios do Direito do Trabalho ante a realidade. Revista LTr. 74-

09/1038. Vol. 74, n° 09, Setembro de 2010 
42 HOFFMANN, Fernando. O Princípio da Proteção ao Trabalhador e a Atualidade Brasileira. São Paulo: LTr, 2003, 

p. 96.  
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3. A NEGOCIAÇÃO COLETIVA E SUAS ESPÉCIES 

Ideologicamente, negociar de forma coletiva, em grupo, demonstra mais força para 

barganhar melhores condições do que se a negociação for apenas entre patrão e empregado. Aliás, 

justamente nessa linha de raciocínio, a nova lei só permitiu maior poder de negociação individual, 

é dizer, sem a presença do sindicato, para os ditos “hiperempregados”, aqueles que ganham mais 

do que o dobro do limite do Regime Geral de Previdência Social, na forma do artigo 444, parágrafo 

único.43  

A negociação coletiva é a principal forma de ajuste dos interesses entre sindicatos de 

trabalhadores e sindicatos de empregadores ou entre estes e os empregadores, diretamente. Tem 

como objetivo estabelecer condições de trabalho que atendam aos interesses mútuos de empresas 

e trabalhadores, sendo uma ferramenta essencial para a modernização das relações do trabalho e 

aumento da competitividade. 

A norma coletiva é gênero, cujas espécies são: (i) Convenção Coletiva de Trabalho; e (ii) 

Acordo Coletivo de Trabalho. Os conceitos das duas espécies de negociação acima mencionadas 

estão inseridos no artigo 611 da CLT, caput e parágrafo 1º.44 

Diante da análise feita acerca do princípio da norma mais favorável, a negociação coletiva 

antes do advento da lei n. 13.467/17 tinha importância na medida em que pudesse estabelecer 

normas mais favoráveis para os trabalhadores do que as decorrentes de previsão legal. As 

estipulações que eventualmente dispusessem de forma contrária a lei, reduzindo pontualmente 

algum direito para que outro fosse fornecido como compensação, não eram consideradas válidas 

pela Justiça do Trabalho.  

                                                           
43 CLT, Art. 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao 

trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. 

Parágrafo único.  A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia legal e 

preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite 

máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 
44 CLT, Art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais 

estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho. 

 § 1º É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, que 

estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho.        

§ 2º As Federações e, na falta desta, as Confederações representativas de categorias   econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as 

relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em Sindicatos, no âmbito de   suas representações.    

 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI255084,21048-Ultratividade+das+Normas+Coletivas+Origem+evolucao+e+recente+decisao
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Ora, o objetivo de uma negociação é justamente fazer com que as partes entrem em um 

consenso, eventualmente restringindo alguns direitos para se conseguir outros benefícios. Ocorre 

que, se o princípio que reinava era o da norma mais favorável ao empregado, a lógica de 

negociação, por si só, perdia sua essência: não seria válido para um sindicato patronal ou para os 

empregadores, em sede de convenção e acordo coletivo, respectivamente, promoverem diálogo 

com o sindicato dos trabalhadores, visto que apenas o que fosse fornecido de positivo para o 

empregado teria a garantia de ser considerado como válido. 

Essa lógica desestimulava a escolha da solução de conflitos pela via da negociação coletiva. 

Dessa forma, o próprio empregado acabava por ter seus direitos limitados aos regulados pela lei 

que, por ser geral, não teria proximidade em relação à realidade daquela relação de trabalho, em 

si. 

 

4. A HIERARQUIA DAS NORMAS TRABALHISTAS NO CENÁRIO PÓS – REFORMA 

BRASILEIRO 

A interpretação e o modus operandi do “princípio protetor” diante da pluralidade de 

cenários existentes vinha se mostrando ineficiente, obsoleto e inconstitucional.  

 

A lei n. 13.467/2017 restabeleceu o real alcance do art. 7º, inciso XXVI, da Constituição 

Federal45, que trata do reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos do trabalho, assim 

como o direito à autonomia plena negocial dos atores sociais, já que prestigiou a vontade 

coletiva/individual em detrimento da norma jurídica. 

Com isso, o legislador da reforma aniquilou o “princípio de proteção ao trabalhador”, já 

admitido como ilusório, uma vez que: (i) não se coaduna com a Constituição, que coloca no mesmo 

patamar, como fundamento do Estado, a valorização do trabalho e da livre iniciativa e (ii) a 

                                                           
45 Constituição Federal, Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 

de sua condição social: 

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; 
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sociedade não mais corresponde ao locus de um sistema binário, dicotômico ou estanque de 

empresas ricas e empregados pobres merecedores de proteção integral.  

Pelo contrário, traço marcante da contemporaneidade é a complexidade da interação do 

Estado com os indivíduos e dos próprios entre si. Um sistema duro, que tenha como premissa uma 

hipossuficiência nem sempre real, não conseguiria dar conta de solucionar conflitos sociais de 

forma eficiente, tampouco promover, em caráter disciplinar, o desembaraço das linhas de 

estrangulamento entre capital e trabalho. 

Para que empresa e trabalhador escapassem da verdadeira neurose que era o modelo 

descrito de intervenção do Estado nas relações de trabalho, encarecendo todo o circuito, a saída 

encontrada foi a negociação coletiva como fonte criadora de normas mais aderentes à realidade. 

Neste particular, sustenta Ludovico Barassi: 

 

“A preeminência da lei imperativa (destinada a compensar a debilidade 

socioeconômica do trabalhador) é facilmente justificável, quando aplicada 

à estipulação individual. Mas, quando entra em cena a entidade sindical, 

o indivíduo deixa de ser débil. A debilidade do empregado cessa quando, 

em seu lugar, negocia o sindicato, cuja característica essencial é exercer 

contrapoder em face do empregador (que tem, por natureza, poder 

econômico). Equilibrados os pratos da balança pela negociação coletiva, 

já não se justifica a inderrogabilidade da lei. Justifica-se, assim, a 

estipulação in pejus, porquanto o sindicato assegura vantagens coletivas 

mais relevantes em certos casos, sacrificando determinados direitos 

patrimoniais para obtenção, por exemplo, de garantia dos empregos 

existentes.”46 (grifo nosso) 

 

                                                           
46  BARASSI, Ludovico. II diritto del lavoro, v. I, Milão: Dott. A. Giuffrè, 1957, p. 119. 
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A Lei n. 13.467/2017 inverteu a lógica principiológica e protecionista do Direito do 

Trabalho quando, por exemplo, determinou no art. 620 da CLT47 a prevalência do acordo coletivo 

sobre a convenção. Logicamente só importará em exceção ao princípio quando o acordo coletivo 

contiver direitos menos favoráveis ao trabalhador que a convenção coletiva. 

Com a Lei n. 13.467/17 foi introduzido o artigo 611- A na CLT o qual dispõe que a 

convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre 

outros, dispuserem sobre determinados temas elencados no dispositivo. O texto, alterado pela 

medida provisória n. 808, afirma, ainda, que a enumeração dos direitos listados nos incisos do 

artigo seria meramente exemplificativa. 

Nesse contexto, o caput do artigo 611- A da CLT48 autoriza ampla flexibilização, 

aumentando o leque de possibilidades de direitos previstos em lei que podem ser reduzidos ou 

                                                           
47 CLT, Art. 620. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas 

em convenção coletiva de trabalho. 
48  CLT, Art. 611-A.  A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho, observados os incisos III e VI do caput do 

art. 8º da Constituição, têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: 

I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais;  

II - banco de horas anual;   

III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas;   

IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata a Lei no 13.189, de 19 de novembro de 2015;  

V - plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação 

dos cargos que se enquadram como funções de confiança;  

VI - regulamento empresarial; 

VII - representante dos trabalhadores no local de trabalho;  

VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente;   

IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho 

individual;   

X - modalidade de registro de jornada de trabalho;   

XI - troca do dia de feriado;  

XII - enquadramento do grau de insalubridade e prorrogação de jornada em locais insalubres, incluída a possibilidade 

de contratação de perícia, afastada a licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho, desde que 

respeitadas, na integralidade, as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas 

regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art620..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art611a.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art8iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art8iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art8iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/Lei/L13189.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art611axii.
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suprimidos. O dispositivo seguinte veda a negociação sobre direitos tomados como 

indisponíveis.49  

                                                           
XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério 

do Trabalho;   

XIV - prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo;   

XV - participação nos lucros ou resultados da empresa.  

§ 1º No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto 

no § 3º do art. 8º desta Consolidação.   

§ 2º A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de 

trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico.   

§ 3º Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho 

deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento 

coletivo.  

§ 4º Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo de 

trabalho, quando houver a cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente anulada, sem repetição do indébito.   

§ 5º  Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho participarão, como 

litisconsortes necessários, em ação coletiva que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos, 

vedada a apreciação por ação individual.” 
49 CLT, Art. 611-B.  Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, 

exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos:   

I - normas de identificação profissional, inclusive as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social;   

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;   

III - valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);   

IV - salário mínimo;   

V - valor nominal do décimo terceiro salário;  

VI - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;  

VII - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;   

VIII - salário-família;   

IX - repouso semanal remunerado;  

X - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) à do normal;  

XI - número de dias de férias devidas ao empregado;  

XII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;   

XIII - licença - maternidade com a duração mínima de cento e vinte dias;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art611a§5.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art611a§5.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art611b
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Duas consequências práticas importantes surgem das mudanças acima destacadas: (i) o fim 

do princípio da prevalência da norma mais favorável e (ii) o enfraquecimento do princípio 

da indisponibilidade dos direitos legais trabalhistas. 

A reforma tornou o direito do trabalho mais privativo e fez uma inversão da pirâmide 

trabalhista. Se antes aplicava-se o dito dinamismo nas normas trabalhistas, ou seja, aplicar-se-ia a 

                                                           
XIV - licença - paternidade nos termos fixados em lei;  

XV - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;  

XVI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;  

XVII - normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho;   

XVIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas;   

XIX - aposentadoria;   

XX - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador;   

XXI - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;   

XXII - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com 

deficiência;  

XXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a 

menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;  

XXIV - medidas de proteção legal de crianças e adolescentes;   

XXV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso;   

XXVI - liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua 

expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva ou acordo 

coletivo de trabalho;  

XXVII - direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses 

que devam por meio dele defender;   

XXVIII - definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e disposições legais sobre o atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve;  

XXIX - tributos e outros créditos de terceiros;   

XXX - as disposições previstas nos arts. 373-A, 390, 392, 392-A, 394, 394-A, 395, 396 e 400 desta Consolidação.  

Parágrafo único.  Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene 

e segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo. 
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norma hierarquicamente inferior se essa concedesse um benefício melhor que o previsto na norma 

superior. 

Com a reforma, os acordos coletivos estão acima das convenções coletivas na pirâmide e 

o dinamismo das fontes do direito do trabalho perdeu seu lugar. Em suma, combinando os novos 

artigos 8º, 611-A e 620 da CLT, a nova hierarquia das principais fontes de direito do trabalho 

brasileiro passa a ser a seguinte: 1º - Constituição, 2º - acordo coletivo, 3º - convenção coletiva e 

4º - legislação ordinária. 

Portanto, a nova redação do artigo 620 da CLT privilegia a autonomia privada coletiva, 

dando às entidades sindicais maior prestígio. Em outras palavras, as condições ajustadas em acordo 

coletivo de trabalho prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho, 

partindo-se do pressuposto de que, como o acordo é um ato jurídico celebrado entre sindicatos e 

empresas, as cláusulas que vierem a ser por ele avençadas estarão mais próximas da realidade das 

partes do que aquelas estabelecidas em convenção, que se destinam a toda uma categoria. 

Nessa realidade, antes da reforma, quando existentes convenção e acordo coletivos 

aplicáveis ao mesmo trabalhador, regulamentando diversamente determinada matéria ou, ainda, 

com partes benéficas e outras menos favoráveis que a outra norma em comparação, dever-se-ia 

respeitar a que fosse mais favorável ao empregado, observando-se o critério de comparação 

segundo as teorias atomista, conglobamento e intermediária. 

Basicamente, a teoria atomista é o critério de interpretação e integração de normas que leva 

em conta o benefício isolado contido em cada norma, aglutinando-os, acumulando-os em uma só. 

Já a teoria do conglobamento se preocupa com a norma como um todo, respeitando seu conjunto. 

Aplica exclusivamente, após o confronto, aquela que for mais favorável ao trabalhador, em seu 

bloco, ignorando a outra. A teoria intermediária, ou do conglobamento mitigado, por sua vez, não 

faz a interpretação somando os benefícios de ambas as normas, relativa ao mesmo grupo de 

matéria, nem ignorando uma norma em prol da outra, em seu conjunto. Seleciona os institutos 

existentes entre as duas normas para cotejá-los e, a partir daí, escolher exclusivamente o mais 

benéfico de cada norma para aplicá-lo ao trabalhador. 

Prevalecia, antes da reforma, a teoria do conglobamento mitigado. 
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Todavia, com o novo artigo 620 da CLT, duas possibilidades se abrem, quais sejam, (i) 

aplicação dos acordos, com afastamento total das convenções, já que superado o princípio 

da norma mais favorável, não haveria mais fundamento a justificar a teoria do 

conglobamento mitigado ou (ii) aplicação das convenções, apenas nos casos omissos em 

acordos. Diante da existência de fundamentos que sustentem ambas as possibilidades, a 

jurisprudência acabará por definir o caminho que prevalecerá.  

Por fim, quanto à necessidade de contrapartida nas negociações coletivas, o § 3° do art. 

611-A da CLT a garantiu apenas nos casos em que seja pactuada cláusula que reduza o salário ou 

jornada. Nessas hipóteses, a norma coletiva deverá prever a proteção dos empregados contra 

dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo.   

Cai por terra, então, a vetusta tese do TST de que a retirada de vantagens por norma coletiva 

só seria válida se houvesse contrapartida compensatória. Aliás, o § 2° do mesmo artigo foi expresso 

nesse sentido: “a inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção 

coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do 

negócio jurídico”. 

 

5. A VEDAÇÃO DA ULTRATIVIDADE DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS DO 

TRABALHO 

A Consolidação das Leis Trabalhistas sempre vedou vigência superior a dois anos às 

normas coletivas. Porém, no cenário de término de vigência da convenção coletiva ou do acordo 

coletivo, reinava a incerteza quanto aos direitos dos trabalhadores previstos nesses instrumentos 

contratuais. Perderiam a eficácia? Continuariam a serem aplicados até que nova norma coletiva 

sobreviesse? 

Inicialmente, a doutrina, em sua maioria, sustentava que a ultratividade estaria limitada à 

vontade das partes e ao prazo legal. Assim, de fato, não poderia ultrapassar dois anos, no caso de 

convenções ou acordos coletivos, ou quatro, para hipóteses de sentenças normativas. A 
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jurisprudência também seguia essa lógica. Inicialmente, assim estabelecia a Súmula n. 277 do 

Tribunal Superior do Trabalho50: 

 

“Súmula n. 277. Sentença normativa. Vigência. Repercussão nos contratos 

de trabalho. 

As condições de trabalho alcançadas por força de sentença normativa 

vigoram no prazo assinado, não integrando, de forma definitiva, os 

contratos.” 

 

Em 2009, o enunciado foi alterado: 

 

“Súmula n. 277. Sentença normativa. Convenção ou acordo coletivos. 

Vigência. Repercussão nos contratos de trabalho (Redação alterada na 

sessão do Tribunal Pleno, em 16.11.2009 – Resolução nº 161/2009, DJe 

divulgado em 23, 24 e 25.11.2009) 

I – As condições de trabalho alcançadas por força de sentença normativa, 

convenção ou acordos coletivos vigoram no prazo assinado, não 

integrando, de forma definitiva, os contratos individuais de trabalho. 

II – Ressalva-se da regra enunciada no item I o período compreendido entre 

23.12.1992 e 28.07.1995, em que vigorou a Lei 8.542, revogada pela 

Medida Provisória nº 1.709, convertida na Lei nº 10.192, de 14.02.2001.” 

 

                                                           
50 Redação original - Res. 10/1988, DJ 01, 02 e 03.03.1988 e Súmula mantida – Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 
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A alteração revelava que o Tribunal Superior do Trabalho teria reconhecido a possibilidade 

jurídica de incorporação das cláusulas normativas ao contrato de trabalho no estrito período da 

conturbada vigência da Lei n. 8.542/9251, a qual preceituava, com destaques: 

 

“Art. 1°. A política nacional de salários, respeitado o princípio da 

irredutibilidade, tem por fundamento a livre negociação coletiva e reger-

se-á pelas normas estabelecidas nesta lei. 

§ 1° As cláusulas dos acordos, convenções ou contratos coletivos de 

trabalho integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão 

ser reduzidas ou suprimidas por posterior acordo, convenção ou contrato 

coletivo de trabalho.  (Revogado pela Lei 10.192, de 14.2.2001) 

§ 2° As condições de trabalho, bem como as cláusulas salariais, inclusive 

os aumentos reais, ganhos de produtividade do trabalho e pisos salariais 

proporcionais à extensão e à complexidade do trabalho, serão fixados em 

contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho, laudo arbitral ou 

sentença normativa, observadas dentre outros fatores, a produtividade e a 

lucratividade do setor ou da empresa.  (Revogado pela Lei 10.192, de 

14.2.2001)” (grifo nosso) 

 

Na verdade, a evolução do enunciado mencionado foi paulatina. Aos poucos, o Tribunal 

Superior do Trabalho foi flexibilizando sua intolerância à ultratividade das normas coletivas52. 

Alguns relevantes julgados, inclusive das subseções, vinham abrindo o espaço para o 

reconhecimento de efeitos ultrativos de normas pactuadas. Apesar da antiga redação da súmula n. 

                                                           
51 A lei foi atacada por Medidas Provisórias, por sua vez atacadas em ação de inconstitucionalidade em que foi 

concedida liminar e julgado o mérito em sentido oposto.  
52 A Orientação Jurisprudencial nº 41 da SBDI-1 – Subseção I Especializada em Dissídios Individuais ilustra a história 

que estamos a relatar, tendo sedimentado que preenchidos todos os pressupostos para a aquisição de estabilidade 

decorrente de acidente ou doença profissional, ainda durante a vigência do instrumento normativo, gozaria o 

empregado de estabilidade mesmo após o término da vigência deste. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10192.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10192.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10192.htm#art18
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277, o Tribunal chegou a reconhecer a validade de acerto que previu, expressamente, a 

incorporação definitiva ao contrato de trabalho de indenização por tempo de serviço em caso de 

dispensa sem justa causa: 

 

RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELA LEI 11.496/2007. 

INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO AO 

CONTRATO DE TRABALHO DE VANTAGEM PREVISTA EM NORMA 

COLETIVA. ENERSUL. A existência de cláusula normativa criando a 

indenização por tempo de serviço e incorporação dessa vantagem aos 

contratos de trabalho em curso no período de vigência do acordo coletivo, 

mesmo que a resilição contratual tenha se verificado após a vigência da 

norma coletiva, impõe a observância do pactuado coletivamente em razão 

do disposto no artigo 7º, XXVI, porquanto as partes decidiram incorporar 

aos contratos individuais de trabalho de forma definitiva a indenização por 

tempo de serviço em face de dispensa sem justa causa. Recurso de 

embargos conhecido e provido. (E-RR - 4924900-11.2002.5.24.0900, 

Relator Ministro: Augusto César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 

15/04/2010, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de 

Publicação: DEJT 30/04/2010)53 (grifo nosso) 

 

                                                           
53 O STF negou repercussão geral do caso: AGRAVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VANTAGENS 

CONFERIDAS MEDIANTE CLÁUSULAS NORMATIVAS - AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - AI Nº 

731.954 RG/BA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - AI Nº 

791.292 RG/PE 1. O E. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo de Instrumento nº 731.954 RG/BA, decidiu 

que não tem repercussão geral a questão atinente à incorporação ao contrato individual de trabalho de vantagens 

conferidas por acordos ou convenções coletivas de trabalho. Bem assim, ao decidir Questão de Ordem no Agravo de 

Instrumento nº 791.292 RG/PE, firmou o entendimento de que -o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o 

acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado 

de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão-. 2. Decisão que nega 

seguimento a Recurso Extraordinário por ausência de repercussão geral e/ou convergência do acórdão recorrido para 

o entendimento firmado pelo E. STF em matéria com repercussão geral reconhecida está conforme à sistemática 

instituída pela Emenda Constitucional nº 45/2004 e Lei nº 11.418/2006. 3. Agravo a que se nega provimento. (Ag-

ED-E-RR-4924900-11.2002.5.24.0900, Relatora Ministra: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 

01/08/2011, Órgão Especial, Data de Publicação: DEJT 09/09/2011) 
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Em maio de 2011, a Seção Especializada em Dissídios Coletivos protraiu a vigência 

especificamente das sentenças normativas: 

 

“Precedente n. 120 do TST. SENTENÇA NORMATIVA. DURAÇÃO. 

POSSIBILIDADE E LIMITES. A sentença normativa vigora, desde seu 

termo inicial até que sentença normativa, convenção coletiva de trabalho 

ou acordo coletivo de trabalho superveniente produza sua revogação, 

expressa ou tácita, respeitado, porém, o prazo máximo legal de quatro anos 

de vigência.” 

 

Em setembro de 2012, a redação da súmula n. 277 foi alterada54 agasalhando a corrente da 

ultratividade limitada por revogação para as cláusulas normativas: 

 

“Súmula n. 277 do TST. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE 

(redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - 

Res. 185/2012 – DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012. As cláusulas 

normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os 

contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou 

suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho.” 

 

A mudança foi questionada no Supremo Tribunal Federal, na ADPF 323. Em sede de 

liminar, o ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos e efeitos de 

                                                           

54 A novel redação Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho passou a valer a partir de sua publicação, sem 

aplicação retroativa. Ver RR-1308100-19.2006.5.09.016 . 

http://brs02.tst.jus.br/cgi-bin/nph-brs?d=BLNK&s1=277&s2=bden.base.&pg1=NUMS&u=http://www.tst.gov.br/jurisprudencia/brs/nspit/nspitgen_un_pix.html&p=1&r=1&f=G&l=0
https://aplicacao5.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=1308100&digitoTst=19&anoTst=2006&orgaoTst=5&tribunalTst=09&varaTst=0016
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decisões no âmbito da Justiça do Trabalho que discutissem a aplicação da ultratividade de 

normas de convenções e de acordos coletivos. 

Com a nova redação do artigo 614, § 3º da CLT55 a discussão acerca da constitucionalidade 

ou não da referida súmula perde o objeto, pois foi vedada taxativamente a ultratividade nas 

negociações coletivas e a pactuação de cláusula que estabeleça período extra de vigência da 

convenção ou acordo coletivo de trabalho, além dos dois anos. 

Essa alteração foi de crucial importância, visto que negociações que fossem muito boas 

para os empregados acabavam por desestimular os sindicatos de trabalhadores a renegociarem, já 

que os direitos garantidos aos empregados não perderiam sua eficácia. 

Por outro lado, os empregadores não eram incentivados a negociarem, visto que os direitos 

concedidos em um cenário de dois anos de prazo poderiam se arrastar por muito mais tempo. Por 

óbvio, a atividade empresária está intrinsicamente ligada às “ondas” econômicas, razão pela qual 

um direito concedido em um período de vigência de instrumento contratual pode não ser mais 

economicamente sustentável na próxima negociação. 

 

6. CONCLUSÃO 

O presente artigo analisou as modificações trazidas pela lei 13.467/17 no que tange à 

negociação coletiva e à hierarquia das normas trabalhistas dela derivadas. 

A mudança no direito trabalhista brasileiro, em apertada síntese, fez com que o princípio 

da norma mais favorável ao trabalhador, aplicado nas relações de trabalho fosse substituído pela 

seguinte hierarquia de fontes: 1-Direitos previstos na Constituição Federal; 2 - Acordo coletivo; 3 

- Convenção coletiva e; 4 - Legislação ordinária.  

                                                           
55CLT, Art. 614 - Os Sindicatos convenentes ou as empresas acordantes promoverão, conjunta ou separadamente, 

dentro de 8 (oito) dias da assinatura da Convenção ou Acordo, o depósito de uma via do mesmo, para fins de registro 

e arquivo, no Departamento Nacional do Trabalho, em se tratando de instrumento de caráter nacional ou interestadual, 

ou nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social, nos demais casos. 

§ 3o Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, 

sendo vedada a ultratividade.   
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Com o advento da reforma, o acordo coletivo se sobrepõe às convenções coletivas e à 

própria lei, sendo muito razoável a justificativa para tanto: por ser negociação entre empresa e 

sindicato dos trabalhadores, as normas a serem aplicadas serão muito mais aderentes à realidade 

daqueles empregados. Só faria sentido a ampliação do poder de negociação coletiva caso os 

instrumentos coletivos fossem aplicados prioritariamente. Caso contrário, a alteração não sairia do 

papel, pois se negociaria coletivamente, mas a antiga lógica hierárquica permitiria apenas que as 

cláusulas acordadas positivamente para o empregado fossem aplicadas. 

Portanto, a nova hierarquia das fontes faz com que o princípio da realidade, tão caro ao 

direito do trabalho, possa ser efetivamente posto em prática. 

Com isso, os sindicatos, diante da nova hierarquia das normas trabalhistas, ganharam 

imenso destaque. Neste cenário, a modificação trabalhista necessitará de sindicatos fortes, 

conscientes de seus papéis e coadunados com os interesses dos trabalhadores para negociarem 

normas justas e, ao mesmo tempo, protetivas.  

Infelizmente, todavia, as associações sindicais no Brasil não se mostram preparadas para 

tamanha mudança de paradigmas, máxime porque inseridas em um contexto ultrapassado de 

unicidade sindical, o que pode vir a ser o tema de futuro artigo a tratar especificamente desse drama 

nacional. 
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JURISCENTRISMO E A DEMOCRACIA NO BRASIL 

JURISCENTRISM AND THE DEMOCRACY IN BRAZIL 

Juliana Nóbrega Feitosa56 

 

RESUMO. A expansão do Poder Judicial é um fato incontestável. A redemocratização do país e 

suas decorrências, bem como o rearranjo institucional que emergiu após a promulgação da 

Constituição de 1988 permitiram que a magistratura assumisse protagonismo no cenário político 

e social brasileiros.  O artigo pretende analisar, portanto, a nova configuração e relação entre os 

poderes, a fim de constatar se a democracia encontra-se em risco, diante da atuação diária do 

Judiciário em temas complexos e fundantes da sociedade, uma vez que a judicialização introduz 

práticas não majoritárias em um sistema de princípio majoritário. Ademais, o trabalho procura 

debater a doutrina do diálogo constitucional, a qual busca conciliar constitucionalismo e 

democracia.  

PALAVRAS-CHAVE: Direito – Política – STF – Ativismo judicial – Diálogos Constitucionais 

ABSTRACT. The expansion of the Judiciary is an indisputable fact. The re-democratization of 

the country and its consequences, as well as the institutional rearrangement that emerged after the 

promulgation of the 1988 Constitution, allowed the judiciary to take a leading role in the Brazilian 

political and social scene. The article intends to analyze, therefore, the new configuration and 

relation between the powers, in order to verify if the democracy is in danger, in view of the daily 

performance of the Judiciary on complex and foundational issues of society, since the 

judicialization introduces non-majority practices in a system of majority principle. In addition, the 

paper seeks to debate the doctrine of constitutional dialogue, which seeks to reconcile 

constitutionalism and democracy. 

 

                                                           
56 Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Mestranda em Direito Constitucional na PUC-

SP. 
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KEYWORDS: LAW – POLITICS – SUPREME COURT - JUDICIAL ACTIVISM – 

CONSTITUCIONAL DIALOGUES 

 

Introdução 

Basta olhar qualquer periódico atual. O que se vê? Mais uma vez, o Judiciário é palco 

de disputas políticas, que envolvem questões bastante controvertidas. O “terceiro poder” é pauta 

diária dos noticiários e a sensação é de que se tornou um gigante. 

Este fenômeno, na verdade, não é exclusivamente nacional. A judicialização da 

política e o ativismo judicial são fenômenos que percorrem todo o mundo e são especialmente 

notados nos Estados Unidos. Aqui, porém, o debate é relativamente novo. Conforme assevera 

Carlos Alexandre de Azevedo Campos, o tema atrela-se à ascensão institucional do Judiciário, 

sobretudo do Supremo Tribunal Federal – STF, a qual se inicia com a promulgação da Constituição 

Federal de 198857.  

Anteriormente, a história do Poder Judiciário foi marcada por períodos de 

instabilidade, nos quais a Corte até demonstrou alguma reação, mas, assentado o regime militar, 

adotou postura silente e, muitas vezes, de cumplicidade com  governo. À época, o Tribunal foi 

vilipendiado, atacado de todas as formas, por meio de aposentadorias compulsórias, alterações do 

número de seus membros (Court Packing), nomeações de colegas do regime, entre outros. 

No contexto democrático, é bem verdade que a magistratura brasileira, em geral, vestiu 

a roupagem de juiz promovedor, desapegando-se da tradição que a colocava como “la bouche de 

la loi”. O Supremo Tribunal Federal, todavia, é quem vem destacando-se no cenário político atual, 

ampliando sua participação na vida pública58.  

                                                           
57 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Dimensões do ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. Rio de 

Janeiro: Forense, 2014, pg. 210. 

58 Oscar Vilhena Vieira fala em “Supremocracia”. O termo, segundo o professor, diz respeito à autoridade 

recentemente adquirida pelo STF de governar jurisdicionalmente o Poder Judiciário, bem como se refere à expansão 

da autoridade do órgão frente aos demais poderes. VIERA, Oscar Vilhena. Supremocracia. Revista Direito GV, São 

Paulo, v.4, n.2, p.441-464, jul/dez. 2008. 
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Pois bem. A virada judiciária da vida política e social está reconfigurando os papéis 

das instituições e isso tem levado a aplausos e críticas59. Carlos Alexandre de Azevedo Campos 

sintetiza60: 

(...) antes do marco constitucional de 1988, tivemos um Supremo de baixo 

poder decisório, humilhado pelos ataques políticos de Executivos 

hipertrofiados e de Presidentes autoritários. As forças políticas, então 

dominantes, sempre por meio ilegítimos – descumprimento de decisões, 

aposentadorias compulsórias de ministros e atos normativos arbitrários de 

Court Packing -, constrangeram a independência do Supremo e fizeram 

dele um órgão subserviente. Contudo, hoje a situação é muito diferente. O 

que mudou? Por que mudou? Não há uma resposta – fatores 

institucionais, sociopolíticos e jurídico-culturais explicam essa 

transformação.  

 

Este é o objeto de estudo do trabalho, o qual pretende abordar de que modo o 

Judiciário, em especial o STF, pode atuar na reorganização do tecido social e, dentro de quais 

circunstâncias, face ao amplo cenário de tensões e contradições da nossa recente democracia.  

 

1. O QUE MUDOU? POR QUE MUDOU? 

1.1. A judicialização dos conflitos e o ativismo judicial: fase inicial 

De saída, importa registrar que os conceitos judicialização dos conflitos e ativismo 

judicial, em que pese sejam variantes de um mesmo fenômeno, não se confundem. Segundo 

                                                           
59 Neste sentido, André Ramos Tavares: “se a parcela da magistratura que age pautada no ‘Direito Novo’ agrada ao 

excluído, em contrapartida, causa rubor ao Estado-Legislativo e aos Estado-Executivo e àqueles que o controlam. 

De outro lado, se a parte que se mantém fiel ao formalismo agrada à ‘classe dominante’, desagrada ao povo. Como 

resultado, o Judiciário, encarado que é, por todos, como um bloco monolítico, alcança o inimaginável e indesejável: 

entra em conflito com todos os setores.”. (TAVARES, André Ramos. Manual do Poder Judiciário Brasileiro. São 

Paulo: Saraiva, 2012, P. 29). 

60 Ibidem., p. 258. 
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Barroso, trata-se de expressões primas. “Vêm, portanto, da mesma família, frequentam os mesmos 

lugares, mas não têm as mesmas origens”61.  

A judicialização é um modelo que decorre da nova formatação constitucional 

brasileira, não havendo vontade política do magistrado para atuar. Atua, porque assim comanda a 

Constituição, tendo em vista que se tornou o guardião da vontade do constituinte. O ativismo 

judicial, por sua vez, é um modo de atuação proativo do juiz ao interpretar as normas 

constitucionais. Geralmente, ainda segundo o Ministro Luís Roberto Barroso, o ativismo se instala 

em períodos de retração dos demais poderes. 

O outro lado do ativismo judicial é conhecido como autorrestrição judicial (self-

restraint), conduta pela qual o Judiciário apresenta timidez ao conduzir determinadas questões, 

reservando ao poder político verdadeira discussão acerca de temas complexos e fundantes da 

sociedade.   

Nota-se que o STF adotou esta segunda postura nos primeiros anos de vigência da 

Constituição. Ora, o controle de constitucionalidade brasileiro (difuso e concentrado) e a 

ampliação de seus legitimados, bem como uma reorganização constitucional e infraconstitucional 

levaram à judicialização da política, mas a Corte manteve-se cautelosa. 

Natural que fosse assim. Aviltada durante todo o período militar e ainda contando com 

alguns ministros simpatizantes ao anterior regime, o Tribunal seguiu de maneira passiva, como sói 

ocorrer quando a alteração do sistema político e social acontece de maneira controlada. É que o 

processo de transição à democracia foi um processo evolutivo, não houve rupturas institucionais 

no Brasil, de modo que o STF assumiu o ritmo e as pautas das mudanças, conforme o 

relacionamento que já mantinha anteriormente com os demais poderes. Não só isso, acostumado 

ao comportamento agressivo do Executivo, o Supremo entendeu por bem aguardar o 

desenvolvimento do Estado Democrático de Direito, a fim de constatar se, realmente, ao Judiciário 

havia sido dada a real dignidade, reconhecendo-lhe força e independência.  

                                                           
61 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. Revista de Direito do 

Estado. Vol. 13, Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 75. 
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Registre-se, como importante exemplo de atuação do Supremo à época, o 

entendimento quanto ao mandado de injunção, pelo qual a Corte limitou-se a reconhecer a mora 

legislativa, restringindo seus poderes de decisão. Sabe-se, contudo, que este entendimento foi 

alterado e adotaram-se normas da CLT, supletivamente, à regulamentação da greve de servidores 

públicos, a fim de sanar a ausência de lei.  

Com efeito, ainda que não se consiga precisar quando ocorreu a guinada de 

comportamento do Supremo, o poder crescente da justiça sobre a vida coletiva é incontestável. 

 

1.2. A Última Palavra: Juriscentrismo e as condições para sua existência 

O juiz se tornou, hoje, o guardião das promessas, conforme afirma o magistrado 

francês Antoine Garapon62. O fenômeno de transferência para os tribunais de temas extremamente 

delicados e controvertidos – a chamada megapolítica por Ran Hirschl63 -, deixa clara a crescente 

importância política do Judiciário.  

Em análise rápida sobre a atual jurisprudência do STF, constata-se que a Corte tem 

dado a última palavra64 em assuntos antes debatidos exclusivamente no âmbito dos outros poderes. 

O Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o destino dos votos de candidatos que se desligassem 

do partido ou em vacância do cargo (infidelidade partidária), bem como enfrentou 

questionamentos quanto à LC 135/2010 (Lei da Ficha-Limpa). Além de questões políticas e 

eleitorais, o Supremo vem se ocupando de demandas morais e bastante polêmicas na sociedade, 

como a decisão que permitiu o aborto de fetos anencéfalos, a união homoafetiva, autorização para 

pesquisas e tratamentos médicos com células-tronco, dentre outros65.  

                                                           
62 GARAPON, Antoine. O Guardador de Promessas: Justiça e Democracia. 6. Ed. Lisboa: Instituto Piaget, 1996, p. 

24. 

63HIRSCHL, Ran. The new constitutionalism and the judicialization of pure politics worldwide. Fordham Law 

Review, v. 75, n.2, 2006 

64 Sobre o tema, conferir:  BRANDÃO, Rodrigo. Supremacia Judicial versus Diálogos Constitucionais: a quem cabe 

a última palavra sobre o sentido da Constituição. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2017. 

65 Há, ainda, o debate sobre a descriminalização de pequenas quantidades de entorpecentes, por meio do Recurso 

Extraordinário 635.659. Até o momento 03 votos foram proferidos — suspenso por pedido de vista do ministro Teori 

Zavascki (substituído pelo Ministro Alexandre de Moraes) —, todos pela inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de 

Drogas (Lei 11.343/2006), que criminaliza o porte de drogas para consumo pessoal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm
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Com efeito, tudo é judicializável e o STF, já entendendo que é o protagonista da vez, 

tem respondido às questões elementares e aos casos difíceis com o uso do método da máxima 

eficácia dos direitos fundamentais e na ideia de democracia, expandindo a interpretação das 

normas e preenchendo vazios institucionais. 

O que se propõe agora é entender as razões e o contexto circunstancial que colocam o 

Judiciário como o engenheiro das relações institucionais. Conforme já dito acima, não há apenas 

uma causa, mas várias situações que ensejam este comportamento ativo da Corte Brasileira. Podem 

ser elencadas, portanto, a redemocratização e o arranjo institucional, a constitucionalização 

abrangente, bem como a perda de confiança nas instâncias majoritárias e a derrogação política ao 

Judiciário pelos demais poderes.  

 

1.2.1. Redemocratização e rearranjo institucional 

O término do regime militar e a promulgação da Constituição Cidadã contribuíram 

para o engajamento atual do Judiciário. É que, com a democracia, os tribunais deixam de ser apenas 

órgãos técnico-burocráticos, assumindo seu lugar na Tripartição dos Poderes. Ministros indicados 

pela ditadura se aposentaram e novos juristas foram nomeados, já comprometidos com a nova 

ordem social que se instaurava. Além disso, a redemocratização permitiu que os cidadãos tivessem 

maior consciência de seus direitos, despertando a cidadania e suas decorrências, dentre elas, a 

busca por tutela jurisdicional. O Ministério Público desvinculou-se do Executivo, o PGR adquiriu 

estabilidade, a Defensoria Pública ganhou destaque.  

Não só isso, a Constituição alargou os poderes decisórios do STF e a lei ordinária 

regulamentou o ajuizamento das ações direta de (in)constitucionalidade. A legitimidade para 

proposição, aliás, expandiu-se.  

Este rearranjo institucional permitiu que o Poder Judiciário ampliasse sua participação 

no policy-making66. 

 

                                                           
66 TATE, C. Neal. Why the expansion of Judicial Power? in The global expansion of judicial power. New York: New 

York University Press, 1995, p. 29. 
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1.2.2. Constitucionalização abrangente 

A constitucionalização de inúmeras matérias que antes eram deixadas ao legislador 

ordinário criou condições favoráveis à busca pelo Judiciário. Questões que ingressaram no texto 

constitucional passam a pretensão jurídica, que pode ser formulada por meio de ação judicial. 

 

1.2.3 Perda de confiança nas instâncias majoritárias e derrogação política 

Antoine Garapon é claro67: 

A viragem judiciária da vida política – primeiro fenômeno – vê na justiça 

o ultimo refúgio para um ideal democrático desencantado. O activismo 

judicial, que é um dos sintomas mais aparentes, não passa de uma peça de 

um mecanismo mais complexo que necessita de outros mecanismos como 

o enfraquecimento do Estado, a promoção da sociedade civil e, 

obviamente, a força dos media. 

 

O assunto é bastante atual. No contexto brasileiro, alguns magistrados receberam 

verdadeira missão de colocar o país nos eixos68. Confere-se ao Judiciário a função de contrapeso 

no interior do sistema político, tendo em vista que os cidadãos não mais confiam nos órgãos 

majoritários. 

Glauco Salomão Leite esclarece que69: 

Quando as instituições políticas majoritárias se mostram incapazes de 

responder satisfatoriamente às demandas sociais, há uma maior propensão 

para buscar apoio no Poder Judiciário. O indesejado descolamento entre as 

instituições representativas e a sociedade, além de diminuir a já abalada 

                                                           
67 Ibidem., p. 22. 

68 Um dos assuntos mais comentados atualmente são os desdobramentos da investigação conhecida como “Lava 

Jato”. 

69 LEITE, Glauco Salomão. Juristocracia e Constitucionalismo Democrático: Do ativismo judicial ao diálogo 

constitucional. 1 ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 116. 
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confiança na política, pode resultar no fortalecimento das Cortes. Verifica-

se, desse modo, um déficit na representação política tradicional, cujas 

causas se relacionam com vários outros problemas.  

 

Os próprios processos eleitorais passam a ser questionados e o Parlamento perde a 

imagem da infalibidade, porquanto não há mais crença de que estes mandatários atuem conforme 

o interesse da coletividade. Constantes denúncias de corrupção e inércia dos representantes eleitos 

quanto à busca de soluções efetivas para os problemas sociais também contribuem para o 

imperialismo jurídico70.  

Neste processo, conforme aduz Campilongo, “inevitável que o Judiciário continue a 

romper os limites da democracia representativa e a trabalhar, funcionalmente, como novo centro 

de produção de direitos”71. Mas não é à toa que esta nova tarefa foi encaminhada ao espaço 

judiciário. Os poderes politicamente legitimados a decidir questões altamente controvertidas, 

muitas vezes, delegam esta função às Cortes, diante do temor de que qualquer posição claramente 

assumida possa causar-lhe problemas com o seu público eleitoral.  

Ou seja, há disposição destes poderes quanto à delegação da resolução de determinados 

conflitos, de modo que o cenário contemporâneo configura-se em um rearranjo das instituições e 

do jogo democrático. Neste sentido, Thais Florencio de Aguiar72: 

No cenário contemporâneo a ação criativa muitas vezes é fomentada 

também pela derrogação política, o que deflagra, por consequência, um 

apoderamento da função legislativa por parte do judiciário. Isto é, nota-se 

que o poder legislativo tem delegado decisões ao poder judiciário por 

razões como a elaboração de leis vagas e ambíguas, a falta de fôlego e a 

pouca perícia técnica para atuar a cada mudança de quadro ou por não 

                                                           
70 BADINTER, R. BRAYER. S. Judges in Contemporary Democracy. New York/London: New York University 

Press, 2004. 

71 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Magistratura, sistema jurídico e sistema político. In Direito e Justiça: a função 

social do Judiciário. 2 ed. Editora Ática, 1994, pg.119. 

72 AGUIAR, Thais Florencio de. A judicialização da política ou o rearranjo da democracia liberal. Ponto e vírugla, n. 

2, São Paulo, 2º sem, 2007, p. 144. 
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querer se envolver em questões impopulares ou irrelevantes do ponto de 

vista eleitoral. 

 

O agigantamento do Judiciário, então, surge de inúmeras causas, de um caldo social 

bastante complexo. Diante dos novos poderes de decisão conferidos ao STF, da nova roupagem 

conferida ao Judiciário como um todo, bem como à positivação dos direitos, minorias recorreram 

às instituições não majoritárias contra a inércia e, muitas vezes, o descaso das instâncias 

democráticas. Mas estas instâncias também se socorrem do Judiciário.  

Os políticos preferem que as Cortes decidam questões difíceis, evitando-se o custo 

político da deliberação. Entretanto, também se utilizam dos tribunais e das Cortes Constitucionais 

para contestar os intuitos do governo. Registre-se, ainda, “a teoria do seguro eleitoral”, elaborada 

por Tom Ginsburg, o qual defende que a democracia aumenta a incerteza eleitoral, em razão da 

fragmentação do poder e do pluralismo político. Assim, receosos da derrota eleitoral futura, o 

grupo político de oposição estimula a constitucionalização e a judicialização, para que a 

Constituição coloque limites materiais ao vencedor. Ou seja, a constitucionalização é uma espécie 

de seguro contra os riscos eleitorais. Nesta toada, se dada nação é democrática, natural o avanço 

do Judiciário, porquanto estimulado pelo pluralismo73. 

 

2. Objeções ao juriscentrismo e os diálogos constitucionais  

De certa forma, a expansão do Judiciário na vida coletiva é positiva. Setores antes à 

margem dos mecanismos de representatividade política encontram hoje, nos tribunais e Cortes 

Constitucionais, a condição de cidadãos, resgatando-se a participação destes indivíduos na esfera 

pública.  

Se é verdade que os participantes do processo político-partidário merecem a 

desconfiança que recebem da sociedade, o que acarreta à judicialização dos conflitos políticos, 

                                                           
73 GINSBURG, Tom. Judicial review in new democracies: constitucional courts in asian cases. USA: Cambridge 

University Press, 2003. 
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tampouco razoável nem menos arriscado que se conceda ao Judiciário protagonismo messiânico, 

adotando-se um verdadeiro “governo de juízes”. 

 

2.1. Legitimidade Democrática 

A magistratura brasileira adotou um modelo tecno-burocrata, segundo o qual a seleção 

por concurso público é fundamental à sua estrutura. Neste padrão, os juízes devem prestar um 

serviço que implique em função política e social, mas deve fazê-lo com técnica. Segundo 

Zaffaroni74: 

Assim como a eleição popular é o único procedimento democrático para a 

seleção dos deputados e do presidente, por exemplo, o concurso de títulos 

e provas é o equivalente democrático para selecionar os candidatos 

tecnicamente melhor qualificados para uma função que requer 

“idoneidade”, consistente no elevado grau de profissionalismo, porque é o 

único que corresponde a regras objetivas e que, portanto, garante o 

controle dos interessados e do público.  

 

Ainda que o processo seletivo por provas e títulos corresponda a um método 

democrático, os membros do Poder Judiciário não são agentes públicos e não foram eleitos pelo 

povo. O fato de um órgão não eleito, como o Supremo Tribunal Federal, adentrar nas searas das 

políticas públicas e de questões polêmicas é conhecida pela doutrina como dificuldade 

majoritária75.  

Evidente, entretanto, que a noção de democracia não pode ser reduzida a uma simples 

ideia majoritária. Aliás, segundo Cappelletti, o Judiciário pode se tornar representativo da 

comunidade, desde que se comprometa com a agenda social e seus sentimentos de justiça e 

                                                           
74 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Poder Judiciário: crise, acertos e desacertos. Tradução Juarez Tavares. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 1995, p. 142. 

75 BICKEL, Alexander. The least dangerous branch. 2 ed. New Haven: Yale University Press, 1986, p. 16. 
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equidade76. Ocorre que essa transferência diária da megapolítica aos tribunais escancara a 

fragilidade do sistema representativo e, apesar de ser positivo que o guardião da Constituição 

exerça esta função, há entraves a serem discutidos. 

A primeira questão está relacionada ao desmoronamento do homem democrático, 

enfatizada por Garapon77.  É que a extrema confiança nos tribunais afasta a responsabilidade 

política pela tomada de decisões, tarefa precípua das casas executiva e legisladoras. Além disso, 

indaga-se se cabe, efetivamente, aos tribunais a última palavra sobre assuntos tão caros à 

sociedade.  

O que se defende é que, dentro do quadro contemporâneo de pluralismo político e 

partidário, bem como fragmentação e alternância de poder, os atores envolvidos levam ao 

Judiciário o dever de equilibrar essas circunstâncias78. Então, não se trata, em verdade, de uma 

ditadura de juízes ou de juristocracia, uma vez que o protagonismo jurídico, a judicialização da 

política, é decorrência natural da democracia. Todavia, é importante levantar questionamentos 

acerca deste relacionamento institucional, até para se evitar, se não o juriscentrismo, o 

paternalismo judicial79. 

 

2.1.2 Diálogos Constitucionais  

É neste contexto que a teoria dos diálogos constitucionais é de salutar importância, 

porquanto traz elementos para a interação entre o Judiciário e os demais poderes, de modo que a 

última palavra sobre dada questão seja proferida após uma relação institucional para a construção 

dos significados constitucionais.  

                                                           
76 CAPPELLETTI, M. Juízes Legisladores? Trad. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sergio Antonio 

Fabris Editor, 1999. 

77 Ibidem., p. 22. 

78 Carlo Guarnieri e Patrizia Pederzoli afirmam: “Thus, the judiciary will tend to be more politically powerfull in those 

democracies where political power is shared, dispersed, and limited: in consensual or proportionalist democracies”. 

Ver: GUARNIERI, Carlo; PEDERZSOLI, Patrizia. The Power of the judges: a comparative study of courts and 

democracy. New York: Oxford University Press, 2002, p. 161. 

79 Ibidem., p. 207. 
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A teoria dos diálogos parte da premissa de que ninguém tem o monopólio da 

interpretação constitucional. E que todos os poderes sujeitam-se à Constituição. Dessa forma, a 

última palavra permanecerá com o Supremo Tribunal Federal, desde que não seja contestada pelos 

demais poderes. Se for desafiada, o debate dialógico continuará. Segundo a teoria, este é o caminho 

mais equilibrado para o exercício do poder de analisar a Constituição e relativiza tanto a 

supremacia parlamentar quanto a supremacia judicial, tendo em vista as múltiplas interações que 

podem decorrer do processo de aplicação das normas constitucionais.  

Nesse sentido, Glauco Salomão Leite avalia que80: 

(...) a teoria dos diálogos procura ressaltar as capacidades institucionais de 

cada poder na tomada de decisões constitucionais em contextos diversos. 

Nesta perspectiva, para se compreender a importância do Poder Judiciário 

na dinâmica de um diálogo interorgânico, é preciso levar em conta suas 

características estruturais em comparação com as dos demais poderes. 

Logo, variáveis como a independência das Cortes em relação aos atores 

políticos, obrigação de decidir, dever de motivação das decisões judiciais 

e maior desenvoltura para lidar com direitos das minorias são fatores que 

não podem ser ignorados para entender o Poder Judiciário como uma 

instância catalisadora na criação ou correção de políticas públicas pelos 

demais poderes estatais. Desse modo, ao fincar-se em razões públicas, a 

Corte poderá interagir com o legislador, que deverá levá-las em conta e, 

caso queira rebatê-las, deverá apresentar argumentos mais qualificados. 

Além disso, O Poder Judiciário poderá ter um papel ativo na identificação 

de “pontos cegos” do processo legislativo, permitindo uma atuação 

inovadora por parte do legislador.  

 

                                                           
80 Ibidem, p. 240. 
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Já é possível vislumbrar este debate dialógico no cenário brasileiro. No RE 

153.771/MG,81 por exemplo, o STF entendeu inconstitucional a fixação de alíquotas para o IPTU 

(Imposto Predial Territorial Urbano) de maneira progressiva em função da base de cálculo, tendo 

em vista a natureza real do imposto. O fundamento da decisão foi de que havia a previsão de 

progressividade para este tributo exclusivamente para fins extrafiscais. Desta forma, promulgada 

EC 29/2000, fazendo constar a progressividade das alíquotas para fins fiscais. Ao ser analisada 

pelo Supremo, este julgou pela constitucionalidade da emenda82.    

É fato, ainda, que há casos em que a reação legislativa não tem o condão de se adequar 

ao Supremo e sim enfrentar a decisão da Corte, mas são situações pontuais. Conforme ressaltou 

Carlos Alexandre de Azevedo Campos, quando do estudo das dimensões do ativismo judicial, o 

Congresso, por meio de emendas, leis complementares e até ordinárias, tem procurado assegurar 

efeitos jurídicos de normas que foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. 

Esta conduta, contudo, deve ser encarada de maneira legítima. Segundo Azevedo Campos83: 

Essa forma de reação político-legislativa, na maior parte dos casos, tem tido 

a virtude, por mais paradoxal que possa parecer, não só de impedir que 

prevaleça, na prática, a “palavra final” do Supremo, mas também de 

prestigiar a autoridade da Corte como intérprete da Constituição. É que, para 

contornar os efeitos práticos das decisões de inconstitucionalidade, têm sido 

utilizadas emendas constitucionais com o propósito de alterar o parâmetro 

normativo superior exatamente na direção apontada pela Corte como sendo 

o adequado para que as proposições legislativas infraconstitucionais, então 

declaradas inválidas, pudessem ter avançado (...). Isso pode ser chamado de 

“correção legislativa” quanto ao significado pragmático-consequencialista, 

mas é “adequação normativa” em essência.  

 

                                                           
81 STF p Pleno, RE 153.771/MG, Rel. p/ac. Min. Moreira Alves, j. 20.11.1996, DJ de 05.09.1997. 

82 STF – Pleno, RE 423.768/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 01.12.2010, DJ de 10.05.2011. 

83 Ibidem., p. 261. 
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Este é um dos temas mais atuais para o Direito Constitucional, pois tem por escopo 

desmitificar a dicotomia entre supremacia parlamentar e judicial, tendo em vista que esta relação 

inflexível gerou e ainda produz efeitos maléficos à construção democrática da sociedade. Por 

reconhecerem, por exemplo, que uma decisão da Corte Constitucional é irreversível, é que surgem 

tentativas desesperadas dos demais atores políticos, com o claro intuito de desprestigiar o 

Judiciário. São exemplos destas estratégias o packing the court, impeachtment de magistrados, 

desobediência das decisões proferidas pelos Tribunais ou diminuição de recursos ao Judiciário, 

levando à redução dos vencimentos da magistratura.  

Assim, a teoria dos diálogos procura evitar estes transtornos, que são extremamente 

problemáticos à independência judicial, e reconhece inúmeros participantes na esfera do debate, 

incluindo os demais poderes estatais, bem como outros intérpretes, como movimentos sociais e a 

imprensa. 

 

Conclusão 

A expansão do Judiciário é um fato incontestável. A erupção do envolvimento 

jurisdicional em assuntos que implicam em delicados desacordos morais somente pode ser 

compreendida quando se constata que este é um fenômeno decorrente da democracia. Verificou-

se, portanto, que a popularidade dos juízes e, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, não 

ocorreria se não houvesse uma expectativa política neste sentido. 

Com efeito, a delegação da megapolítica aos juízes e tribunais constitucionais é um 

acontecimento que se insere em um contexto democrático. Assim, a transferência da 

responsabilidade pela judicialização, ou seu excesso, apenas aos atores envolvidos com a 

jurisdição peca pelo reducionismo.  

De toda forma, estas interações de poderes devem ser analisadas para que não se crie 

superpoderes. A teoria dos diálogos é fundamental para que se comece discutir quais os limites 

destas influências mútuas, bem como quais os resultados esperados. Evidente que não se pretende 

excluir as funções básicas de cada Poder. Porém, deve-se reconhecer a falibilidade das instituições, 
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e isso implica também em constatar que o Poder Judiciário não pode assumir tarefa messiânica e 

corrigir todos e quaisquer desvios sociais.  

Por outro lado, deve-se compreender que o Supremo pode também contribuir para o 

processo dialógico. A atuação do Judiciário não pode ser exclusiva e certamente será mais benéfica 

quando houver interação entre os atores políticos. É sabido, contudo, que, diante de tantas 

promessas e orientações esculpidas na Constituição, muitas vezes os poderes majoritários deixam 

a desejar. E, com frequência, a inércia se dá justamente em razão do jogo político. Então, frutífero 

quando o STF, no cumprimento destes desígnios constitucionais, retira alguns entraves deste jogo 

e dá azo às reações dos demais envolvidos, atuando como mediador neste processo. 

Não se pode desconsiderar que a análise do comportamento judicial é o estudo de um 

corpo em movimento, porém, diante das interações institucionais contemporâneas, resta saber qual 

modelo político surgirá desta nova proposta que vem se consagrando no Brasil. De toda forma, 

restou claro que a performance ativa do Judiciário, por si só, não se configura hegemonia judicial. 

Trata-se, em verdade, de democracia.  
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DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS COMO DIREITOS À MULTIPLICIDADE 

ONTOLÓGICA: UM EXAME BASEADO NAS DEMANDAS DOS TUPINAMBÁ 

INDIGENOUS PEOPLES’ RIGHTS AS ONTOLOGICAL MULTIPLICITY RIGHTS: 

AN EXAMINATION BASED ON THE DEMANDS OF THE TUPINAMBA 

André Augusto Salvador Bezerra84 

 

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo relacionar os direitos dos povos indígenas à noção 

de multiplicidade ontológica. Para a compreensão do problema, foi descrita a percepção que os 

Tupinambá têm de território, a constituir um Mundo diverso daquele imposto pelo colonizador, 

baseando as respectivas demandas pela demarcação de terra. Sustentou-se que a constituição de 

um Mundo próprio encontra amparo jurídico nas normas transnacionais e nacionais que conferem 

aos direitos dos povos indígenas a qualidade de direitos à multiplicidade ontológicamultiplicidade 

ontológica. A seguir, foi mostrado que esses direitos, paradoxalmente, têm sua aplicação 

dependente do Estado construído sob o Mundo moderno eurocêntrico, que inadmite modos de vida 

diversos do seu. Tal circunstância tem obstado a efetivação dos direitos dos povos indígenas, 

legitimando violações como as sofridas pelos Tupinambá. Ao final, o texto sustentou a necessidade 

de uma leitura emancipatória dos textos jurídicos que garantam a multiplicidade ontológica.   

PALAVRAS CHAVE: Povos Indígenas. Tupinambá. Direitos. Ontologia. 

 

ABSTRACT: The present paper aims to relate the indigenous peoples’ rights to the notion of 

ontological diversity. For understanding the problem, it was described the Tupinambá’s perception 

of territory. This perception is responsible for constituting a different World from that imposed by 

the colonizer, basing their demands on land demarcation. It was argued that the establishment of a 

different Tupinambá World is legally guaranteed by transnational and national standards, which 

                                                           
84 Juiz de Direito. Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e outras legitimidades da 

Universidade de São Paulo (Diversitas/USP). Membro e ex-presidente (2014-2017) da Associação Juízes para a 

Democracia (AJD). 
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confer to the indigenous peoples’ rights the quality of ontological diversity’s rights. It has been 

shown that these rights, paradoxically, have their application dependent on the State. This State 

was built under the Modern Eurocentric World, which inadmits ways of life that diverge from its 

own. The mentioned circumstance has prevented the effectiveness of the indigenous peoples’ 

rights, legitimizing violations such as those suffered by the Tupinambá. In the end, the paper 

supported the need for an emancipatory reading of legal texts which guarantee the ontological 

diversity. 

KEYWORDS: Indigenous peoples. Tupinambá. Rights. Ontology.  

 

SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 A ontologia Tupinambá. 3 As estratégias formais e informais na luta 

dos Tupinambá. 4 A ordem jurídica em favor dos Tupinambá: o direito à multiplicidade 

ontológica. 5 O Mundo moderno eurocêntrico. 6 O conflito ontológico. 7 Conclusão: uma outra 

leitura dos direitos. 

SUMARY: 1 Introduction. 2 Tupinambá ontology. 3 The formal and informal strategies on the 

Tupinamba´s demands. 4 The legal order in favour of the Tupinambá: the ontological diversity’s 

rights. 5. The Modern Eurocentric World. 6 The ontological conflict. 7. Conclusion: another 

reading of rights.  

 

1 Introdução 

O presente trabalho tem por objetivo relacionar os direitos dos povos 

indígenas à noção de multiplicidade ontológica. Para a melhor compreensão do tema, serão 

descritas as demandas de aproximadamente 5 mil Tupinambá, que reivindicam a demarcação de 

47 mil hectares da Terra Indígena (TI) Tupinambá de Olivença, abarcando porções dos Municípios 

baianos de Buerarema, Una e Ilhéus, locais onde, tradicionalmente, predomina a produção de 

cacau. 

Com tal descrição, pretende-se evidenciar que as lutas dos povos indígenas 

por espaços territoriais seguem uma lógica diversa da forma pela qual um mesmo pedaço de terra 

pode ser demandado por não-índios. Em torno de territórios reivindicados, têm-se lutas que 



 
POLIFONIA                     REVISTA INTERNACIONAL   ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO            N. 1 NOVA SÉRIE    2018    OUTONO/INVERNO 

 

91 
 

enfatizam “[...] uma outra dimensão, a dimensão da vida, ou dimensão ontológica” (ESCOBAR, 

2015, p. 92, tradução nossa).  

Por ontologia, entende-se como “toda forma particular, singular de cada 

etnia, de cada povo, de cada coletivo a respeito de sua forma de ser e de estar no mundo [...]” 

(SILVA, 2011, p. 183).  

Nesses termos, o artigo procurará deixar claro que essas lutas por uma 

forma de vida diversa da lógica ocidental, mais precisamente de origem europeia e que se instalou 

coercitivamente nas Américas com a chegada dos ibéricos a partir do final do século XV, 

encontram amparo jurídico nos documentos que regulam os direitos dos povos indígenas. Daí a 

hipótese de vigorar no Brasil um verdadeiro direito à multiplicidade ontológica, essencial ao 

pluralismo e à não discriminação, exigidos pela Constituição da República (art. 1o, V e art. 3o, IV), 

o que, contudo, não tem sido bem compreendido por setores da sociedade e do próprio Estado.   

 

2 A ontologia Tupinambá 

“Terra não se vende. Terra não se troca. Não se faz comércio com terra. 

Terra é para viver”. 

Essas palavras, de autoria da Dona Maria da Glória de Jesus, mãe da mais 

conhecida liderança Tupinambá, o cacique Babau, dão início ao documentário O Retorno da Terra 

(2015). Dirigida por Daniela Alarcon, a película narra as demandas de parcela dos Tupinambá, 

especificamente dos que vivem na comunidade da Serra do Padeiro85, pela demarcação de área na 

região cacaueira da Bahia. 

A afirmação da Dona Maria da Gloria sintetiza todo um modo de vida que 

se encontra no cerne das reivindicações dos indígenas perante o Estado brasileiro. As pretensões 

dos Tupinambá não se dirigem à aquisição da propriedade comercializável e passível de 

                                                           
85 Segundo estudo realizado para a Fundação Nacional do Índio, a Funai (VIEGAS; PAULA, 2009, p. 611-612), a 

ocupação do território, pelos Tupinambá, dá-se por um conjunto de vinte e três localidades diferenciadas, chamadas 

pelos indígenas de comunidades.  
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especulação, conforme as leis da oferta e da demanda do marcado; dirigem-se, na realidade, a um 

pedaço de terra. 

Trata-se da terra onde viveram seus antepassados e se encontram 

enterrados; a terra em que moram seus familiares; a terra na qual a natureza convive com o ser 

humano, não estando sob o domínio deste; a terra que fundamenta a religiosidade; a terra, em 

suma, que eles sentem ter o dever de cuidar coletivamente.  

No âmbito desse dever, está a relação que muitos dos Tupinambá mantém 

com os chamados encantados, “[...] os verdadeiros donos da terra” (ALARCON, 2014, p. 212). 

Tal vínculo é essencial para a compreensão do modo de vida dos indígenas examinados. 

Encantados são seres espirituais ou extra-humanos, presentes no viver de 

povos indígenas do Nordeste brasileiro, que atuam na dimensão do cosmo. Em geral, fazem-se 

presentes em momentos rituais, eventos, encontros de caráter político e “[...] em sonhos como 

forma de prover as orientações necessárias para a cura de enfermidades ou superação de futuras 

dificuldades de sujeitos individuais ou coletivos” (ROCHA, 2014, p. 32). 

O elemento dos encantados no discurso e na prática de lideranças 

Tupinambá, como cacique Babau, é marcante. A robusta coesão social na comunidade da Serra do 

Padeiro, lograda por tal líder, tem como pressuposto a constante invocação da espiritualidade como 

orientadora das ações na luta pela terra, atribuindo suas escolhas aos conselhos dos encantados – 

a atuarem por meio do pajé (no caso, “seu” Lírio, pai de Babau) - que vivem nas matas da área 

(VIEGAS; PAULA, 2008, p. 120-123). 

A respeito:  

É preciso reconhecer que, nos marcos da cosmologia tupinambá, estamos diante de um território 

partilhado por índios e outras classes de seres. Parecia consenso, entre os Tupinambá da Serra 

dos Padeiro com os quais travei discussões a esse respeito, que os encantados e outras entidades 

têm domínios territoriais específicos, associando-se às pedras (como no caso dos caboclos Laje 

Grande e Lasca de Pedra), à mata (Sultão das Matas), aos ventos (os Ventanias), às águas (Mãe 

D’Água). Visagens podem ter preferências que as levam a frequentar mais assiduamente certas 

áreas (o Sucim, por exemplo, era associado por uma senhora indígena, “muito entendida”, a pés 

de maracujá e o Caveira, a pés de oiti). Mas, de modo geral, as narrativas indicam que todos 

esses seres circulam pelo território (ALARCON, 2014, p. 218).  

A influência dos encantados não se dá apenas perante os indígenas da 

comunidade da Serra do Padeiro, embora se revele mais evidente entre eles. Conforme Cinthia 
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Rocha (2014, p. 33-34), membros de outras comunidades revelam disposição de interagir, cada 

vez mais, no plano espiritual, levando-se a crer que “[...] os Encantados parecem vir ‘encantando’ 

os Tupinambá pelo seu potencial caráter de agentes políticos”. 

A presença desses seres extra-humanos no cotidiano dos Tupinambá está 

fortemente relacionada ao histórico local. A região foi uma das primeiras exploradas pelos 

portugueses no século XVI, iniciando-se, a partir de então, um concomitante processo de 

usurpação de terras em favor do colonizador e de assimilação forçada dos indígenas com outros 

povos, em muito ampliado pela constituição, no século seguinte, do aldeamento jesuítico de Nossa 

Senhora de Escada, situado no distrito de Olivença86, Município de Ilhéus. 

Nesse contexto, os encantados aparecem como produto da incorporação de 

elementos de tradição católica e afro-brasileira na vida dos indígenas. “Afinal, como se sabe, 

estamos em face de um longo contato interétnico. É nesse quadro que dados históricos e 

cosmológicos se misturam para compor narrativas povoadas de reminiscências e encantes” 

(ALARCON, 2014, p. 239).   

É certo que o processo de assimilação levou à negativa de existência dos 

Tupinambá, pela Funai, por várias décadas. Todavia, para os indígenas atuais, seus elementos de 

cultura compartilhados são, justamente, o que os tornam Tupinambá: “[...] aí estão eles para nos 

mostrar toda sua potência como indígenas” (ROCHA, 2014, p. 151). 

Tais elementos, de fato, transformam o Mundo dos indígenas das 

proximidades de Ilhéus em um Mundo próprio e diverso do colonizador que usurpou suas terras. 

Tem-se um Mundo em torno de um território - para eles, o território dos encantados -, 

assemelhando-se, nesse aspecto, à situação de outros povos indígenas da América Latina que 

também lutam pela sua terra: 

O território se concebe como mais do que uma base material para a reprodução da comunidade 

humana e suas práticas. Para poder captar esse algo mais, o atentar às diferenças ontológicas é 

crucial [...]. Assim, o conceito de comunidade, em princípio centrado nos humanos, expande-se 

para incluir a não-humanos (que podem ir desde animais a montanhas e passando por espíritos, 

tudo dependendo de territórios específicos) (ESCOBAR, 2015, p. 96-97, tradução nossa).   

 

                                                           
86 Daí a denominação à TI de Tupinambá de Olivença.  



 
POLIFONIA                     REVISTA INTERNACIONAL   ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO            N. 1 NOVA SÉRIE    2018    OUTONO/INVERNO 

 

94 
 

3 As estratégias formais e informais na luta dos Tupinambá 

Da acima descrita noção de território, fica claro que a demarcação 

demandada dos 47 mil hectares configura uma necessidade vital dos Tupinambá. Uma necessidade 

de preservar seu próprio Mundo, secularmente deteriorado pela ação do colonizador, ainda hoje 

representante dos interesses econômicos ligados à produção de cacau e, mais recentemente, 

também à indústria do turismo em torno das praias de Ilhéus. 

Para a consecução dessa necessidade, os indígenas adotaram duas espécies 

de estratégias, aparentemente antagônicas, mas que caminham no mesmo sentido de defesa do 

território: o caminho da formalidade do processo demarcatório perante a Funai e a estratégia da 

informalidade das retomadas. 

O caminho formal teve início ano de 2004, quando a Funai atendeu a 

requerimento dos Tupinambá para instaurar o processo demarcatório (BRASIL, 2008, p. 2). 

Publicada a portaria inicial, procedeu-se a estudo técnico multidisciplinar87, o qual constatou que 

42 mil hectares (quase 90% da terra reivindicada) do território debatido são realmente ocupados, 

de modo tradicional, pelos Tupinambá e por eles habitados de modo permanente (VIEGAS; 

PAULA, 2009, p. 602-612).  

Em conformidade ao Decreto da Presidência da República nº 1775 de 8 de 

janeiro de 2006, o processo seguiu para a fase de abertura de prazo para interessados apresentarem 

suas contestações. Todas as impugnações ofertadas foram apreciadas e rejeitadas, nos termos do 

princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV). 

Em 2012, o processo de demarcação seguiu para o Ministério da Justiça. 

Restava ao titular da pasta a tomada de uma das seguintes providências no prazo de 30 dias 

(Decreto nº 1775/06, art. 2o, § 1o): expedir a portaria de demarcação das terras; determinar novas 

diligências a serem cumpridas em 90 dias ou desaprovar o trabalho de identificação. 

Em que pese o mandamento normativo acima mencionado, no momento 

da entrega deste artigo, no ano de 2018, o Ministério da Justiça ainda perdurava inerte, sem se 

pronunciar definitivamente. Há, aí, uma clara omissão antijurídica estatal. 

                                                           
87 Trata-se do estudo de Viegas e Paula (2009) citado diversas vezes ao longo do presente trabalho.  
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O quadro vigente reforçou, aos indígenas, a percepção de que a luta pela 

aplicação das normas jurídicas não se dá apenas mediante a tomada dos caminhos formais. As vias 

informais também podem ser consideradas. 

É assim que se deve iniciar a compreensão da defesa em favor das 

retomadas das terras. Trata-se de uma série de ações executadas pelos Tupinambá, a partir de 

maio de 2004, perdurando ao longo de todos os anos de tramitação do inacabado processo 

demarcatório da Funai, as quais possibilitam o uso dos pedaços de terra que reivindicam e que, em 

razão do processo histórico de usurpação, encontram-se em poder de não-índios (ALARCON, 

2014, p. 212). 

Ainda que haja quem enxergue as retomadas como meras estratégias 

informais de pressão para a finalização do processo demarcatório (VIEGAS; PAULA, 2008, p. 

110), não é este o objetivo maior dos indígenas. Conforme explica Daniela Alarcon (2014, p. 236-

237), para os Tupinambá, especialmente os liderados por Babau (objeto de trabalho de campo da 

autora), as retomadas significam também retornar e cuidar do território em favor dos encantados: 

Mais de uma vez escutei indígenas dizendo que a terra pela qual lutavam não era para si, mas 

sim para os encantados que demandariam o engajamento dos primeiros na recuperação da 

mesma. Tal demanda, como já se indicou, expressa-se de maneira muito explícita já que os 

encantados, conforme a cosmologia tupinambá, têm a capacidade de transmitir seus recados pela 

boca dos indivíduos em que “descem”. Como disse um indígena, “a luta está no sangue e, além 

disso, os caboclos empurram”. A terra tem que ser demarcada, explicou-me um indígena, para 

que aos encantados e aos mortos seja assegurado seu lugar de descanso. 

A resposta, em geral, do aparelho estatal, contudo, não tem sido o 

reconhecimento do caráter tradicional da posse pelos indígenas, tal como procedeu a Funai, 

fundação do próprio Estado brasileiro. A resposta tem se dado pela aplicação do Direito Penal:  

Babau, por exemplo, foi detido por diversas vezes, em flagrante pela polícia ou por ordem judicial, 

desde 2008.  

O mesmo Estado que viola os mandamentos jurídicos referentes ao 

processo de demarcação, atua, a pretexto da ordem jurídica, para a repressão aos Tupinambá.  

 

4 A ordem jurídica em favor dos Tupinambá: o direito à multiplicidade ontológica 
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Cabe mencionar que, em que pesem ocorrer sob a aparente ilegalidade a 

ensejar as prisões, as retomadas coadunam-se com argumentações jurídicas que poderiam ser 

acolhidas pelo aparelho estatal (evitando, inclusive, as custódias). Aludidas argumentações 

encontram fundamento em normas previstas em escalas transnacional e nacional, a serem neste 

item examinadas, e que legitimam os direitos atribuídos aos povos indígenas como direito à 

multiplicidade ontológica. 

No âmbito transnacional, tem-se o Convênio 169 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), aprovado em 1989 e em vigor no Brasil desde 2002. Tal 

documento destaca-se por reconhecer a prerrogativa da autodeclaração: ser ou não ser indígena 

depende da própria vontade desse sujeito especial de direito. 

A adoção normativa de tal critério elide, de forma cristalina, a utilização 

de indicadores biológicos ou linguísticos para se atribuir a indivíduos ou grupos a “qualidade de 

indígenas”. A despeito de arraigados no senso comum, tais critérios, na realidade, não encontram 

qualquer base científica ou empírica. 

Conforme anota Guillermo Bonfil Batalla (1972, p. 106), os critérios 

biológicos não consideram a amplitude da miscigenação ocorrida entre populações diversas ao 

longo dos séculos. Por sua vez, os critérios linguísticos ignoram a situação de países onde grande 

parcela da população fala a língua nativa sem se considerar indígena e outros países onde a situação 

é inversa, isto é a população que se considera indígena não conhece seu idioma de origem pré-

colombiana. 

A falha de raciocínios, como os acima mencionados, encontra-se em seus 

fundamentos eminentemente estáticos. Exigem que os indígenas do presente século XXI vivam da 

mesma maneira que viviam quando da invasão europeia no final do século XV; em outros termos, 

isso equivale a exigir que os não-índios também falem, se vistam e se alimentem, ainda hoje, como 

no período da chegada das caravelas ao que chamam de Novo Mundo. 

Nas palavras de José Ribamar Freire (2012, p. 1), olvida-se, com esses 

critérios, que “ninguém vive isolado, fechado entre muros. Historicamente, os povos em contato 

se influenciam mutuamente no campo da arte, da técnica, da ciência, da língua”.  
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Os Tupinambá, como já se viu, ilustram tal situação. Basta lembrar os 

acima mencionados elementos de cultura compartilhados que apresentam com outras populações, 

sem, contudo, deixarem de ostentar relevantes peculiaridades, como, por exemplo, os encantados 

que habitam as matas da exata área que pretendem ver demarcadas.  

Na realidade, os povos indígenas apresentam-se como sujeitos históricos, 

advindos de uma relação colonial secular que se iniciou com a chegada das caravelas dos europeus 

ao continente americano: “o índio nasce quando Colombo toma posse da Ilha Hispaniola em nome 

dos Reis Católicos” (BONFIL BATALLA, 1972, p. 110, tradução nossa). 

Daí ser o sentimento de pertencimento a tal categoria populacional que o 

Convênio 169 da OIT atribui a condição de sujeito especial de direito indígena. No caso dos 

Tupinambá, já se anotou que o sentimento de pertencimento étnico decorre da própria mistura que 

levou os habitantes nativos da época do início da exploração portuguesa do século XVI a se 

transformarem na coletividade que atualmente luta pela recuperação de um território 

historicamente usurpado.  

Por sua vez, plano normativo interno, tem-se a Constituição de 1988, 

documento precedido e sucedido de expressivas mobilizações de indígenas, responsáveis, 

conforme Capiberibe e Bonilla (2015, p. 306), por “[...] romper a invisibilidade e a surdez que os 

cerca e cerceia sua voz”88. 

Como produto desse trabalho, os indígenas tiveram acolhido o direito à 

diversidade cultural, abandonando-se a então vigente política indigenista tutelar – chamados, à 

época, de silvícolas. Deixaram ainda de ser considerados seres dotados de discernimento 

incompleto, que, nessa condição, teriam de renunciar aos seus costumes para, na expressão de 

Pacheco, Prado e Kadwéu (2011, p. 472), integrarem-se ao mainstream.  

Foi assim que a Constituição de 1988 legitimou sua organização social, 

costumes, línguas, crenças e tradições, além dos direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, incumbindo-se à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar seus 

                                                           
88 Daí as mesmas autoras denominarem tal estratégia de des-invisibilização (CAPIBERIBE; BONILLA, 2015, p. 316). 
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bens. Reconheceu, assim, que os direitos dos povos indígenas têm seu fundamento “[...] na fonte 

jurídica última de direito à terra, a saber o indigenato” (CUNHA, 1988, p. 1). 

Conforme João Mendes Júnior (1988, p. 58) já explicava no início do 

século XX, por indigenato entende-se o direito de título congênito, isto é, um fato que independe 

de legitimação, distinto da ocupação que, “[...] como facto posterior, depende de requisitos que a 

legitimem”. 

Dessa forma, tal como a atribuição da identidade étnica não depende da 

vontade do Estado, na forma constante no Convênio 169 da OIT, também não depende do Estado 

a definição de um território como indígena. Adotado constitucionalmente indigenato, a 

demarcação de terra por procedimento da Funai simplesmente declara o que já existe: tal 

circunstância, contudo, não é observada quando indígenas, como os Tupinambá, são submetidos à 

criminalização em razão da adoção da estratégia informal das retomadas na luta pelo território.  

Há mais a se mencionar. Reconheceu ainda o legislador constituinte: 

a) como terras tradicionalmente ocupadas, aquelas habitadas 

permanentemente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação 

dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias para sua reprodução física 

e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições; 

b) a destinação permanente das suas terras tradicionalmente ocupadas, 

cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes; 

c) o aproveitamento dos recursos hídricos em seu favor, mediante 

autorização do Congresso Nacional; 

d) a inalienabilidade, a indisponibilidade e a imprescritibilidade das terras 

por eles ocupadas; 

e) a vedação da remoção dos indígenas de sua terra, salvo em casos 

excepcionais, ad referendum do Congresso Nacional; 

f) a nulidade e a extinção dos atos que tenham por objeto a ocupação, o 

domínio e a posse das terras tradicionalmente ocupadas; 
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g) sua legitimidade para ingressar em juízo na defesa de seus direitos e 

interesses, com intervenção do Ministério Público nos respectivos processos (BRASIL, 1988, art. 

231 e 232). 

Repare-se que a Constituição brasileira textualmente não foi tão longe 

como os vigentes documentos boliviano (2007) e equatoriano (2008), que legitimam 

expressamente o caráter plurinacional do Estado, superando o velho paradigma liberal do Estado-

nação.  Todavia, o reconhecimento das terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas como 

aquelas necessárias ao seu bem-estar e as necessárias para sua reprodução física e cultural, segundo 

seus usos, costumes e tradições, conforme o §1º do artigo 231 da Constituição brasileira, não é 

pouco. 

De fato, a legitimação dos usos, costumes e tradições dos indígenas 

termina por legitimar também seus sistemas tradicionais-comunitários econômicos, medicinais, 

educacionais e culturais, tal como expressamente previsto na Constituição boliviana. Legitima, da 

mesma forma, seus sistemas jurídicos costumeiramente adotados, em detrimento do tradicional 

monismo jurídico, possibilitando falar-se na instituição de um inovador Estado de direitos, tal 

como na Constituição do Equador. 

Essas circunstâncias, somadas ao reconhecimento da autodeclaração e ao 

instituto do indigenato, evidenciam que, por normas transnacionais e internas, o Estado brasileiro 

reconhece a povos que se consideram indígenas o direito de viver em seu próprio Mundo, que, 

ainda que constantemente interagindo no plano fático com o Mundo do não-índio, com ele não se 

confunde.  O pluralismo político e a vedação a qualquer forma de discriminação, presentes na 

Constituição da República (art. 1o, V e art. 3o, IV) também significam reconhecer o pluralismo 

ontológico. 

Em termos normativos, portanto, o Mundo do colonizador é, tão somente, 

“um mundo dentre muitos outros mundos” (ESCOBAR, 2015, p. 97, tradução nossa).   

 

5 O Mundo moderno eurocêntrico 
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Sem embargo da importância das normas jurídicas acima descritas, é 

preciso sublinhar que o reconhecimento estatal dos direitos aos povos indígenas já nasce com uma 

contradição: a respectiva efetivação não cabe aos sujeitos especiais de direito.  Essa tarefa é 

atribuída à burocracia estatal. 

O que se conhece hoje como Estado é o chamado Estado Moderno, o 

Estado Nação que nasceu na Europa Ocidental do pós-Idade Média a partir da noção teórica de 

contrato social. Tal expressão consiste em figura de linguagem, advinda da obra de autores como 

Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) e Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), que 

apartava a vida da humanidade em, pelo menos, dois estágios: o estado de natureza (onde os 

indivíduos possuíam direitos naturais – daí os teóricos do contrato social serem chamados de 

jusnaturalistas) e o estado civil (o Estado Moderno, dotado do monopólio do uso da força, produto 

do contrato estabelecido entre os membros da sociedade).     

Ainda que cada um dos autores acima citados tenha sustentado concepções 

distintas de estado de natureza e de poder civil, tem-se, entre os teóricos, o protagonismo do 

indivíduo no estabelecimento do poder. A ideia da vontade divina, prevalente na Idade Média, é 

substituída pela vontade do homem, o mesmo homem que domina a natureza e que constrói o 

conhecimento racionalmente pelo saber científico. 

Ressalve-se que esse homem é o europeu, do capitalismo globalizado que 

se consolidou com a chegada dos navegantes às Américas a partir do século XV; o homem, em 

suma, que, sob toda essa condição, construiu sua própria ontologia, o seu modo de viver em um 

Mundo próprio. 

  Trata-se do Mundo que, em pesquisa mais vasta (BEZERRA, 2018, p. 

60), chamou-se de moderno eurocêntrico: moderno, porque advindo do processo histórico do pós-

Idade Média, conhecido por Modernidade, fundado no domínio humano sobre a natureza; 

eurocêntrico, porque baseado em uma concepção de saber de origem europeia. 

Mencionada concepção de vida caracteriza-se, primordialmente, por estar 

fundada na propriedade privada: direito eminentemente excludente89, inexistente entre os 

                                                           
89 Em tese, o domínio sobre um bem exclui o poder das demais pessoas sobre esse mesmo bem. 
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habitantes pré-colombianos das Américas, que encontrou ambiente favorável de consolidação sob 

o individualismo decorrente da crença moderna do protagonismo humano na formação do aparelho 

estatal. Nada mais representativo do que a qualificação de sagrada que a propriedade individual 

recebeu na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa de 1789, 

possibilitando que tal instituto se tornasse a base do sistema capitalista. 

Mas não é somente a propriedade privada que proporciona fundamento ao 

modo de vida moderno eurocêntrico. Há ainda a lógica dualista evolucionista, oriunda da teoria 

do contrato social, a apartar a humanidade em duas fases (estado de natureza e estado civil, daí a 

expressão dualista), uma linearmente mais avançada do que a outra (por isso, o termo 

evolucionista). Tal lógica gerou novas divisões binárias e hierárquicas envolvendo, dentre outras, 

sociedades superadas perante sociedades que superaram; sociedades incompletas perante 

sociedades completas; ou, ainda, sociedades inferiores perante sociedades superiores, produtos da 

evolução: 

Desse ponto de vista, as relações intersubjetivas e culturais entre a Europa, ou melhor dizendo, 

a Europa Ocidental, e o restante do mundo, foram codificadas num jogo inteiro de novas 

categorias: Ocidente-Oriente, primitivo-civilizado, mágico/mítico-científico, irracional-racional, 

tradicional-moderno. Em suma, Europa e não-Europa (QUIJANO, 2005, p. 122). 

A sociedade europeia, das relações baseadas no individualismo da 

propriedade privada, foi, então, inserida como a sociedade evoluída, a sociedade do presente e do 

futuro. As demais, inclusive as indígenas de relações sócio - comunitárias com o território, 

tornaram-se sociedades estáticas do passado, que, nesta condição, inevitavelmente teriam de ser 

extintas.  

É assim que o Mundo moderno eurocêntrico tem excluído os demais. Não 

convive com nenhum outro modo de vida, desconhecendo o diferente, tal como anota, com base 

na realidade deste século XXI, Arturo Escobar (2015, p. 92, tradução nossa): 

No transcurso histórico, este projeto de consolidar-se como “Um Mundo” – que hoje chega à sua 

máxima expressão com a chamada globalização neoliberal de corte capitalista, individualista e 

seguindo certa racionalidade – tem levado à erosão sistemática da base ontológica – territorial 

de muitos outros grupos sociais [...].  

É certo que, desde os primeiros tempos do Iluminismo no pós-Idade Média 

até os dias atuais, o respeito à tolerância configura um dos principais aspectos do discurso moderno 

eurocêntrico. A propósito, é sob a propagada tolerância que grupos historicamente colonizados, 
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como os indígenas, lograram o reconhecimento normativo à multiplicidade ontológica; ou, de 

modo mais específico, é que uma fundação do próprio Estado brasileiro, como a Funai, realiza 

pareceres favoráveis à demarcação, da forma como sucedeu em relação à TI Tupinambá de 

Olivença. 

A tolerância, entretanto, encontra limites em aceitar o diferente somente 

quando este se coloca de modo periférico: basta lembrar que as conclusões da Funai acerca da 

demarcação da TI Tupinambá de Olivença têm sido oficialmente ignoradas. Por isso a assertiva 

no sentido de que “[...] o mundo universal e tolerante dos modernos é um mundo concebido à sua 

própria imagem, sendo assim, se aceita a existência do Outro é somente na condição de englobá-

lo em sua própria elaboração do que é o mundo” (CAPIBERIBE; BONILLA, 2015, p. 306). 

 

6 O conflito ontológico 

Sob a lógica acima descrita, percebe-se o quão árduo é para uma etnia 

secularmente submetida à assimilação forçada com outros povos e que não se amolda ao índio 

estereotipado, como os Tupinambá, exigir seus direitos enquanto autodeclarados indígenas.  

Percebe-se, o quanto é difícil, para essa mesma etnia, mostrar que as retomadas não configuram 

esbulho de pedaços de terra comercializáveis, mas, na verdade, uma necessidade de cuidado de 

um território exatamente delimitado, cujos verdadeiros donos são serem extrahumanos conhecidos 

como encantados.  

Na verdade, a incompreensão é patente. Esse Mundo próprio dos 

Tupinambá parece não encontrar lugar no Mundo do agronegócio e da indústria de turismo das 

proximidades de Ilhéus.   

“Nem é preciso olhar muito para ver que a maioria dos que se dizem 

tupinambá não tem qualquer característica física de índio”, já afirmou, em editorial contundente, 

um dos principais periódicos da área cacaueira baiana, o Jornal A Região (SÓ RESTAM AS 

ARMAS, 2013, p. 1). Não diferentemente, mas saindo do foco do conflito, a Revista Veja, 

semanário de maior circulação no país, que definiu os Tupinambá como uma “tribo” "[...] 

composta de uma maioria de negros e mulatos, mas também tem brancos de cabelos louros” 

(COUTINHO; PAULIN; MEDEIROS, 2010, p. 155). 
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A situação, de modo geral, não difere quando se ingressa no aparelho 

estatal, inclusive no Judiciário, a quem, em tese, caberia aplicar os direitos anteriormente descritos.  

Na ocasião de um dos decretos de prisão do cacique Babau, por exemplo, reclamou-se da “[..] 

fragilidade do sistema de aferição da QUALIDADE indígena, fato que ocasiona não o 

fortalecimento do mencionado biótipo, mas o desprestígio daqueles que verdadeiramente são 

índios [...]” (BAHIA, 2014). 

Importante notar que a dificuldade de compreensão do Mundo dos 

Tupinambá, por vezes, dá-se até mesmo quando o Judiciário decide aparentemente em favor dos 

indígenas. Por exemplo, na ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reformou decisão 

que havia suspendido o processo de demarcação da TI Tupinambá de Olivença, ficou constando 

que a identidade étnica dos Tupinambá demandava, “[...] necessariamente, dilação probatória” 

(BRASIL, 2016).  

A consideração dos indígenas enquanto sujeitos históricos; a atribuição da 

terra como direito de título congênito ou o modo de vida sócio – comunitário em torno de um 

território específico: nada disso parece valer quando o Mundo moderno eurocêntrico se volta para 

os Tupinambá.  

Importante ressalvar que não se está a asseverar que existe um intuito 

deliberado de membros de instituições, como o próprio Judiciário, em legitimar as violações contra 

povos indígenas. O problema é de cunho ontológico: agentes da burocracia estatal interpretam os 

textos legais, ainda que involuntariamente, conforme os valores do Mundo onde vivem, no caso, 

da ontologia moderna eurocêntrica; afinal de contas, são oriundos de famílias, foram formados por 

instituições de ensino e recebem o noticiário de empresas de comunicação do referido Mundo.       

Eis o custo de atribuir a aplicação de direitos fundados na diversidade por 

quem tem seus valores cultivados em uma sociedade que não admite outros modos de vida além 

do próprio. Sob um conflito ontológico intenso, permanece em desvantagem aquele, como o 

indígena, que depende de terceiro – o Estado Moderno - para efetivar os seus direitos.  

 

7 Conclusão: uma outra leitura dos direitos 
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Os textos vigentes na Convenção 169 da OIT e na Constituição da 

República, mencionados ao longo do presente artigo, revelam que povos indígenas tiveram 

algumas de suas demandas vitoriosas no processo de escrita dos direitos.  

Tratou-se, contudo, de uma vitória incompleta. 

Ainda se espera que tais demandas alcancem a segunda fase nas lutas 

sociais em torno dos direitos: a luta em favor de uma leitura emancipatória dos textos jurídicos, 

que confira, aos Tupinambá e tantas outras etnias, a autonomia que as permitam viver a sua própria 

vida, independente do Mundo trazido à força pelo colonizador europeu.   

As normas jurídicas examinadas no presente artigo não se destinam ao 

índio estereotipado, ao membro de uma sociedade supostamente estática e que tem de viver como 

os habitantes nativos, do que se chama de Novo Mundo, viviam nos séculos XV e XVI, para, ao 

final, integrar-se à uma sociedade tida por civilizada. Tais normas destinam-se, na realidade, a 

sujeitos históricos que fazem dos direitos importantes trincheiras para a proteção de seus próprios 

modos de vida, ostensivamente atacados, desde as chegadas das caravelas ibéricas, por uma 

ontologia que quer ser a única em todo o globo.   

Essa é a leitura a ser realizada, conforme os claros textos constantes na 

ordem jurídica. A leitura em favor da multiplicidade ontológica. 

Resta refletir – e esse é um grande desafio – como permitir que agentes da 

burocracia estatal formados em uma sociedade que se definiu, ao longo dos séculos, como a mais 

evoluída, possam proceder a ora sustentada leitura emancipatória dos textos legais. Se o desafio 

posto for vencido, talvez a contradição de se necessitar do aparelho estatal para efetivação de 

direitos em favor que quem não vive sob a lógica do Estado Moderno seja atenuada. 
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A GLOBALIZAÇÃO DA QUESTÃO SOCIAL 

SOCIAL ISSUES GLOBALIZATION 

WAGNER BALERA90 

RESUMO: O texto reflete sobre a globalização sob três perspectivas: a da pobreza, a da migração 

e a da solidariedade. Através do exame dos documentos das Nações Unidas e do pensamento 

jurídico constata que a questão social assume, na atualidade, essa problemática. 

PALAVRAS-CHAVE:  Globalização – Desenvolvimento – Pobreza – Migração -  Refugiados – 

Cooperação – Solidariedade 

 

ABSTRACT: The text dwells on globalization under three perspectives: poverty, migrations and 

solidarity. Studying United Nations as well as legal documents, the author concludes that presently 

social issues encompass such realms. 

KEYWORDS: Globalization – Development – Poverty – Migration – Refugees – Cooperation – 

Solidarity 

 

SUMÁRIO: Introdução. A Globalização da Pobreza. A Globalização das Migrações. A 

Globalização da Solidariedade. Conclusão. 

                                                           
90 Titular da Cadeira n. 44 - Antonio Dino da Costa Bueno. Professor Titular de Direitos Humanos na Faculdade de 

Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Acadêmico Catedrático de Direito Previdenciário na 

Academia Nacional de Seguros e Previdência Presidente da Academia de Direitos Humanos.  

Conselheiro do Instituto dos Advogados de São Paulo  
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SUMMARY: Introduction. Globalization of Poverty. Globalization of Migrations. Globalization 

of Solidarity. Conclusions. 

 

1. INTRODUÇÃO. 

No caminhar ampliado da questão social essa fenomenologia já se apresentou sob 

distintas e problemáticas formulações.  

O deslinde desse tema depende, é certo, de que sejam estruturadas bases mais adequadas 

para o respectivo enfrentamento.  

Tenhamos presente, como dado, a assertiva de João XXIII na Mater et Magistra: “...os 

problemas humanos de alguma importância – qualquer que seja o seu conteúdo, científico, técnico, 

econômico, social, político ou cultural, apresentam hoje dimensões supranacionais e muitas vezes 

mundiais.”91 

A partir desse enfoque, situado no limiar daquele que seria o mais consistente dos 

períodos de reflexão e de ação das Nações Unidas sobre a temática do desenvolvimento – adianto, 

para logo, defenderei aqui que o deslinde da questão social depende, necessariamente da simbiose 

perfeita entre globalização e desenvolvimento -  período esse que se inicia com a pauta da Primeira 

Década das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para os anos sessenta, e que prossegue 

igualmente por mais três décadas, já se pode delinear a natureza e o caráter das propostas que 

buscam equacionar e resolver o assunto.   

Impressiona como o tema evolui como que num crescendo, à medida em que a 

globalização ocupava grandes espaços na pauta das relações internacionais. 

                                                           
91 JOAO XXIII, Carta Encíclica Mater et Magistra, sobre a recente evolução da questão social à luz da doutrina cristã, 

de 15 de maio de 1961, ponto 15. In:http://www.joaosocial.com.br/encíclicas/materetmagistra.htlm. 
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De um quase desconhecimento a respeito do tópico, assim sintetizado pela Assembléia 

Geral: “se ignorava como havia que combinar os elementos do progresso econômico e social para 

conseguir os melhores resultados”92 para a efetiva configuração da agenda que as Nações Unidas 

assumiria nos momentos decisivos do futuro, foram dados largos passos. 

Notadamente, merecem destaque a feitura da Declaração sobre o Estabelecimento de 

Nova Ordem Econômica Internacional e o competente Programa de Ação, a  institucionalização, 

como foro permanente, do UNCTAD, num plano mais geral a edição do Pacto dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais,  o lançamento da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento 

e, em roteiro mais recente, a concretização dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio e dos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.  

Chegados a este ponto, já podemos nos deparar com a primeira faceta  da questão social 

em tempos de globalização. 

Antes, porém, convém recordar o conceito da questão social, assim sumariado por 

MESSNER: 

“Questão social é, enfim, o problema das causas profundas do malogro da ordem 

social na realização de seus fins e na obtenção dos meios adequados para atingí-

los”.93 

Convém, antes, em breve referência, trazer ao leitor duas definições de globalização que 

serão utilizadas como ferramentas de trabalho neste estudo. 

A primeira é a formulada por GIDDENS. Segundo esse pensador: 

                                                           
92 Resolução 1392 de 20/11/59 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/1392(XIV) 
93 JOHANNES MESSNER, Ética Social,  São Paulo: Quadrante, sem data, p. 465 
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“A globalização pode assim ser definida como a intensificação das relações 

sociais em escala mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que 

acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de 

distância e vice-versa. Este é um processo dialético porque tais acontecimentos 

locais podem se deslocar numa direção anversa às relações muito distanciadas 

que os modelam.”94 

OCTAVIO IANNI, por seu turno, para além de uma simples definição alarga os 

horizontes problemáticos do assunto.  

Para o saudoso professor da PUC-SP: “A fábrica global instala-se além de toda e qualquer 

fronteira, articulando capital, tecnologia, força de trabalho, divisão do trabalho social e outras 

forças produtivas. Acompanhada pela publicidade, a mídia impressa e eletrônica, a indústria 

cultural, misturadas em jornais, revistas, livros, programas de rádio, emissões de televisão, 

videoclipes, fax, redes de computadores e outros meios de comunicação, informação e fabulação, 

dissolve fronteiras, agiliza os mercados, generaliza o consumismo. Provoca a desterritorialização 

e reterritorialização das coisas, gentes e idéias. Promove o redimensionamento de espaços e 

tempos.”. 95 

Em tempos de globalização já em curso acelerado, quase que como verdadeira fatalidade 

96, incumbe à comunidade não tanto identificar as causas da questão social, mas sim atuar, 

decisivamente, sobre as conseqüências desse fenômeno.  

Nesse contexto, à Nova Ordem Econômica Mundial, desde que o projeto fosse 

implementado concretamente, caberia instaurar estruturas capazes de promover o bem estar em 

favor daqueles que não fossem beneficiários da globalização ou que, até mesmo,  restassem 

excluídos da dinâmica concreta dessa agenda.  

                                                           
94 ANTHONY GIDDENS, As consequências da modernidade, São Paulo, UNESP, 1991, tradução de Raul Fiker, p. 

60. O texto também pode ser encontrado em PDF. 

http://www.culturaegenero.com.br/download/consequenciasmodernidade.pdf 
95 OCTAVIO IANNI, Teorias da globalização, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1995, p.19. 
96 BOAVENTURA DE SOUZA SANTOS intitula um de seus trabalhos: “Globalização: fatalidade ou utopia?” Porto: 

Afrontamento, 2001. 
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Portanto, incumbiria à nova Ordem Econômica buscar a respectiva fusão institucional e 

prática com a Ordem Social e, operando em estreita sintonia, implantar os valores consagrados 

pela comunidade internacional no seu todo considerada. 

É possível afirmar, a esta altura, que á conquista dos Objetivos do Desenvolvimento,  já 

antes referidos, nas duas etapas que foram propostas a seu tempo, pode ser considerada como 

concreta atuação da comunidade internacional na correção de eventuais desvios do processo de 

globalização em curso que iniciada de modo parcelar e impróprio, terá que – necessariamente, - 

corrigir seus rumos. 97    

Tratam, os dois receituários, de ingressar na ordem globalizada em que hoje se constitui 

a sociedade mundial, como integrantes do mesmo momento histórico em que as Nações Unidas, 

conscientes de sua responsabilidade, encravam na agenda ordinária de suas atividades, bem 

definidas soluções de compromisso.  

Das “Decadas do Desenvolvimento”  se não tiver resultado uma consistente estratégia, 

pelo menos se pode afirmar que exigiram que se tomasse uma posição.  Pois, como advertia o 

saudoso CELSO BARROSO LEITE era necessário reconhecer: “...as dimensões da revolução que 

está se processando na nova ordem mundial e que vai abalar – como já está abalando – a as velhas 

estruturas das economias tradicionais.”98 

Cumpre notar que a questão social, que antes se punha exclusivamente o ambiente do 

trabalho, quase que representando a disputa entre o operário e o patrão, infiltrou-se nas estruturas 

sociais e repercute nos grupos, nos Estados e na sociedade global. O agir dessas distintas instâncias 

é de certo modo condicionado pelo surgimento da questão social pós-moderna que é a 

globalização. 

                                                           
97 Assinala OCTAVIO IANNI que: “As sociedades contemporâneas, a despeito das suas diversidades e tensões 

internas e externas, estão articuladas numa sociedade global. Uma sociedade global no sentido de que compreende 

relações, ´processos e estruturas sociais, econômicas, politicas e culturais, ainda que operando de modo desigual e 

contraditório”. In A Sociedade Global, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 4ª edição, 1996. p. 39. 
98 CELSO BARROSO LEITE, Antologia Informal da Globalização, Rio de Janeiro, Editora Destaque, 2000, p. 123. 
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Certas agências das Nações Unidas, nesse contexto, passam a operar como verdadeiras 

estruturas alternativas ao modo imperialista (passe o termo) de dominação do mundo que os 

controladores da economia querem impor. 

Ressalta à evidência o entrechoque entre o modelo ideal de justiça social que a 

humanidade aspira e os perigos que a globalização carrega consigo, notadamente ao erigir 

instancias de poder global sobre as quais não há qualquer controle social. 

Parece uma constante esse irromper de de marchas e contramarchas que trava 

iniciativas importantes em favor do desenvolvimento econômico internacional. 

Emblemático desse estado de coisas é o fracasso a que chegou a comunidade 

internacional ao não estabelecer os termos da assim chamada Rodada Doha.99 

Tenteio prévio para o redesenho de uma economia que aliasse desenvolvimento com 

redução da pobreza, Doha fracassa vitimada pelo egoísmo dos senhores das riquezas.100  

Fracasso que se faz tanto mais estrondoso quanto se sabe que, graças a Doha, fora 

possível avançar em importantes conquistas sociais dentre as quais uma que coopera diretamente 

com o deslinde da questão social: a liberação das patentes de medicamentos.101 

                                                           
99 Como explica didaticamente a página do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a Rodada de Doha, ou 

Rodada de Doha para o Desenvolvimento, consiste em “buscar a liberalização comercial e o crescimento econômico, 

com ênfase nas necessidades dDohos países em desenvolvimento.” Iniciada em 2001, teve seus trabalhos encerrados 

em 2009. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/diplomacia-economica-comercial-e-financeira/694-a-rodada-de-

doha-da-omc 
100 Vide, infra, nota 8. 
101 Para uma ampla análise dessa questão vide, por todos, CARLOS ALBERTO POLÔNIO: “Patentes farmacêuticas 

e acesso a medicamentos: regras comerciais, direito  à saúde e direitos humanos”, in Revista de Direito Sanitário, 

São Paulo, volume 7. n. 1,2,3, p. 163-182, 2006. 
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Importa encerrar a presente introdução com a seguinte reflexão do Cardeal WALTER 

KASPER, que pondera: “Por justiça, deve entender-se o reconhecimento da dignidade de cada 

pessoa, os seus direitos humanos fundamentais, a liberdade de cada um, a ausência de 

discriminações por motivo da fé, da cultura e do sexo. Por justiça deve entender-se o direito que 

cada criatura humana tem à vida, à terra, ao alimento, à água, a uma educação que a torne mais 

plenamente consciente destes seus direitos, e capaz da autodeterminação na sua vida. Este bem 

pessoal pressupõe o bem comum, a justiça social, sobretudo para os pobres, o equilíbrio social e a 

estabilidade da ordem social e política.”102 

 

2. A GLOBALIZAÇÃO DA POBREZA 

Em verdadeiro brado de alerta quanto aos efeitos da globalização o pensador Michel 

Chossudovsky lança suas baterias contra os dois principais baluartes da “velha” ordem econômica 

internacional: o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. 103 

As transformações econômicas decorrentes da globalização carrearam consigo certos 

efeitos danosos cuja extensão ainda não se pode dimensionar com precisão. 

É nesse contexto que se constata a agenda na qual, plenamente conscientes do advento 

da globalização como  fato histórico e político, as lideranças internacionais buscaram situar a 

questão social nos devidos termos. 

                                                           
102Discurso: "Paz no Mundo Inteiro e entre Cristãos e entre as Religiões", in Pontifício Conselho para a 

Promoção da Unidade entre os Cristãos 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_2002010

7_peace-kasper_po.html 

103 MICHEL CHOSSUDOVSKY,   A Globalização da Pobreza, São Paulo: Moderna, 1999.  
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Eis a função primeira que desempenhou a Conferencia das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Social, conhecida como Cúpula de Copenhague, ao propor o que se poderia 

denominar sentido presente da justiça social.. 

O primeiro problema com o qual se depararam tais lideranças é o da pobreza. 

O ideal da erradicação da pobreza e da redução das desigualdades sociais e regionais, 

estampado na Constituição do Brasil (art.    ) passa a formar parte da agenda global da comunidade 

internacional. 

Esse ideal é expresso tanto no Objetivo do Desenvolvimento do Milênio 1104 quanto no 

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável I 105. Ambos são coincidentes ao apontarem a  

erradicação da pobreza como o grande desafio da humanidade para este milênio. 

Muito possivelmente o dado real da pobreza – já conhecido, já percebido, já avaliado, 

tenha recebido mais luzes com a institucionalização do Índice de Desenvolvimento Humano – o 

IDH – que pretende demonstrar o variado status dos diferentes países do mundo. 

Numa recente alteração do IDH, levada a efeito a partir de 2010, foi acoplado ao mesmo 

outro elemento de pesquisa que, a seu modo, aponta para o desenvolvimento sob perspectiva mais 

real. Trata-se do IDH Ajustado à Desigualdade. 

Enquanto a primeira versão do IDH já constituía um avanço na coleta de dados sobre a 

realidade de cada povo, porque considerava – para além da renda per capita apurada em função do 

PIB dos países – dois vetores essenciais: a longevidade e a educação, a nova versão vai além e 

situa os três elementos segundo a respectiva  influência sobre a desigualdade real.106 

                                                           
104 A  Cúpula do Milênio, de 2000, é o locus no qual surgiram Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (Millennium 

Development Goals) que configuraram a primeira agenda do ano 2000. O documento que serve como guião para 

esse evento é da lavra de   Kofi Annan: “Nós, os Povos, o Papel das Nações Unidas no Século XXI”. 
105 Reunidos em 2015 os líderes mundiais lançaram o documento   “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável”. http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/post-2015.html 

106 Segundo a reflexão do próprio PNUD, órgão responsável pela elaboração do indicador em comento:  “  O IDH é 

uma medida média das conquistas de desenvolvimento humano básico em um país. Como todas as médias, o IDH 

mascara a desigualdade na distribuição do desenvolvimento humano entre a população no nível de país. O IDH 2010 

http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/agenda2030/undp-br-Agenda2030-completo-pt-br-2016.pdf
http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/agenda2030/undp-br-Agenda2030-completo-pt-br-2016.pdf
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O brutal abismo entre ricos e pobres em certos países, notadamente no Brasil, mostra a 

face intolerável da desigualdade. 

Ora, a globalização da pobreza se caracteriza não apenas pelo aumento da quantidade 

de pessoas que vivem com rendas ínfimas, porque esse dado, no presente momento, não está 

ocorrendo.107 A globalização da pobreza é uma involução material e moral da humanidade. 

Já alertava BENTO XVI: 

“Adequadamente concebidos e geridos, os processos de globalização oferecem a 

possibilidade duma grande redistribuição da riqueza a nível mundial, como antes 

nunca tinha acontecido; se mal geridos, podem, pelo contrário, fazer crescer 

pobreza e desigualdade, bem como contagiar com uma crise o mundo inteiro. “108 

O que se deve buscar, como meta, é a justa distribuição das riquezas existentes no 

planeta, de modo a que todos tenham o respectivo quinhão. Como  também assinalou CELSO 

BARROSO LEITE: “...produzir mais mas também a distribuir melhor os frutos da produção.”109 

Sem quebra de continuidade dos dados apurados pelo PNUD, os elementos 

acrescentados permitem melhor  cuidado com o tema. 

                                                           
introduziu o IDH Ajustado à Desigualdade (IDHAD), que leva em consideração a desigualdade em todas as três 

dimensões do IDH “descontando” o valor médio de cada dimensão de acordo com seu nível de desigualdade. Com a 

introdução do IDHAD, o IDH tradicional pode ser visto como um índice de desenvolvimento humano “potencial” e o 

IDHAD como um índice do desenvolvimento humano “real”. A “perda” no desenvolvimento humano potencial devido 

à desigualdade é dada pela diferença entre o IDH e o IDHAD e pode ser expressa por um percentual. In 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idh.html 

107 Segundo os dados mais recentes do Banco Mundial, expressos no Relatório intitulado Poverty and Shared 

proosperity,  2016, Taking on inequality, o número dos  pobres caiu para menos da metade no período mais recente, 

chegando a cerca de oitocentos e trinta milhões. É um número elevado mas o dado é descendente. Vide 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/Poverty/9781464809583.pdf 
108 BENTO XVI, Carta Encíclica Caritas in Veritate, de 29 de junho de 2009, ponto 42. 

Inhttp://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-

veritate.html 
109 CELSO BARROSO LEITE, Antologia, citado, p. 146. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/Poverty/9781464809583.pdf


 
POLIFONIA                     REVISTA INTERNACIONAL   ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO            N. 1 NOVA SÉRIE    2018    OUTONO/INVERNO 

 

117 
 

As novas disposições lançam luzes sobre aspectos que os indicadores mantinham nas 

sombras e, mesmo convalidando tais dados, darão aos órgãos decisórios melhores ferramentaspara 

a análise da realidade e para a elaboração de políticas que corrijam os rumos. 

O conteúdo das medidas que devem ser tomadas para a erradicação da pobreza deve 

passar, necessariamente,  pelo fomento ao emprego. 

Por essa razão, o  mais recente Relatório sobre o Desenvolvimento humano propõe a 

seguinte solução de compromisso: 

• Procurar um acordo mundial. Numa era de produção global, as políticas e os 

contratos sociais nacionais não podem ser eficazes à margem dos compromissos 

mundiais. Além disso, a verdadeira globalização assenta na ideia de partilha — 

devemos partilhar a responsabilidade por uma “vida de trabalho global”.110  

O Diretor do Grupo de Pobreza da ONU explica: 

“O progresso humano será mais rápido quando todos os que desejam trabalhar 

tiverem a oportunidade de fazê-lo em circunstâncias dignas. O que se verifica em 

muitos países, porém, é que as pessoas são frequentemente excluídas do trabalho 

remunerado ou recebem menos do que outros por trabalho de igual valor”111. 

Interessa sublinhar que, mediante o trabalho, grande parte dos pobres do mundo 

deixarão essa condição que afronta a dignidade humana.  

Cada qual poderá prover o sustento próprio e da família, inclusive e especialmente dos 

mais idosos, integrar a comunidade social como participante ativo das decisões que afetarão sua 

vida e, enfim, almejar um futuro menos sombrio. 

                                                           
110 http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr15_overview_pt.pdf  

111 http://www.estrategiaods.org.br/pnud-lanca-relatorio-de-desenvolvimento-humano-2015-com-foco-nos-desafios-

do-novo-mundo-do-trabalho/ 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr15_overview_pt.pdf
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No entanto, não se pode deixar de atentar para novo matiz da pobreza que, com  o 

fenômeno da globalização, se tornará marcante. 

A legião de pessoas sem trabalho no mundo, segundo o mais recente relatório da 

Organização Internacional do Trabalho só tende a aumentar.  Aos mais de duzentos milhões de 

desempregados existentes serão acrescidos outros três milhões em 2018.112 

Diferentemente do que preconizava o Relatório do Desenvolvimento Humano em  certa 

versão, a globalização não está assumindo um rosto humano. Está, antes, lançando milhões pessoas 

à mais trágica das condições humanas.113 

Assim, as pessoas estarão cada vez mais distantes da conquista da liberdade a que 

fazem jus como destinatários do desenvolvimento, aquele estágio de vida no qual, como assinala 

AMARTYA SEN: 

“Expandir as liberdades que temos razão para valorizar não só torna nossa vida 

mais rica e mais desimpedida, mas também permite que sejamos seres sociais mais 

completos, pondo em prática nossas volições, interagindo com o mundo em que 

vivemos e influenciando esse mundo” 114 

 

3. A GLOBALIZAÇÃO Das MIGRAÇÕES 

Nestes últimos tempos o mundo assiste, perplexo, a espetáculo de rara barbárie. 

Milhares de pessoas são vitimadas por brutal agressão,  indiferença e mesmo confinamento 

em campos de contenção.  

                                                           
112 http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2017/WCMS_540900/lang--fr/index.htm 
113RDH (1999): Relatório do Desenvolvimento Humano: a globalização com face humana. PNUD/ONU. 

1999. Disponível em:: http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/260/hdr_1999_en_nostats.pdf 

Capturado em 10 de fevereiro de 2017. 

 
114 AMARTYA SEN, Desenvolvimento como liberdade, São Paulo: Companhia das Letras, 2000, tradução Laura 

Teixeira Mota, p. 29 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/260/hdr_1999_en_nostats.pdf
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Tudo ocorre em todos os lugares ao mesmo tempo. Ondas de pessoas que deixam sua terra 

em busca de melhores condições de vida, de saúde, de trabalho não são recebidas pelas distintas 

nações,  signatárias de todas as declarações de direitos humanos, de todos os atos internacionais 

em favor dos refugiados. 

No caso mais dramático, até mesmo a Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas, 

em vigor desde 1997 -  foi violada em detrimento da população indefesa, numa guerra civil que já 

fez migrarem milhares de pessoas. Saliente-se que a Síria é um dos raros países que não assinaram 

a citada Convenção. De fato, é a Síria o palco do caso mais dramático que atinge tanta gente.  

Mas, como estranhável consequência humana da globalização,  incapazes de administrar o 

problema,  diversos países querem, a todo o custo, segregar os grupos de migrantes.  

Querem estabelecer mecanismos de “contenção” da pessoa humana.115 

Como conte-las,  no entanto, se a globalização, a um só tempo, desestrutura as economias 

que não se ajustam aos seus modelos como, ainda, impede que aquelas cuja modelagem ainda 

incipiente alcance patamares de competição aptos a concorrer no mercado global. 

Está a ocorrer, como alertara IANNI, verdadeira desterritorialização. 116 

Ao mesmo tempo em que se constroem e se reforçam fronteiras, muros e zonas de controle 

de migração, intentam unificar tudo, em termos de mercado.  

O fluxo da mobilidade humana, que outrora operou em favor do progresso e do 

desenvolvimento das comunidades, inclusive proporcionando saudável intercambio,  é atingido 

em seus pontos de referência.  

IANNI explica: 

                                                           
115 HAESBAERT, R. Território, insegurança e risco em tempos de contenção territorial. In: PÓVOA NETO, H. et al. 

(Org.). A experiência migrante: entre deslocamentos e reconstruções. Rio de Janeiro, RJ: Garamond, 2010. p. 537-

557. 
116 OCTAVIO IANNI,  A Sociedade Global, citado, p. 89 e seguintes, 
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“A globalização tende a desenraizar as coisas, as gentes e as ideias”.117 

Entretanto, os desenraizados não conseguem fincar raízes em outros lugares. 

Como já alertara, em 2005, o Relatório da Comissão Mundial para as Migrações 

Internacionais: 

“as migrações internacionais são um fenómeno crescente, não só em magnitude, 

mas também em termos do número de países e do leque de pessoas envolvidas. 

Por todo o mundo, pessoas de diferentes nacionalidades, que falam línguas 

diferentes e que têm diferentes costumes, religiões e padrões de comportamento 

estão a entrar em contato umas com as outras como nunca antes tinha acontecido. 

Em consequência disso, noção do Estado-nação social ou etnicamente 

homogêneo, com uma única cultura, está cada vez mais ultrapassada. A maioria 

das sociedades caracteriza-se hoje por grau (frequentemente elevado) de 

diversidade”.118 

 Ocorre que até o presente momento a reação da comunidade internacional não tem estado 

à altura do problema. 

É necessário, em primeiro lugar, identificar que migrantes devem ser considerados 

prioritários nos programas de acolhimento a serem proporcionados pelos países.  

Ainda cumpre considerar o guião proposto pelo Papa FRANCISCO quanto ao trato que há 

de ser proporcionado ao migrante: acolher, proteger, promover e integrar.119 

                                                           
117 Op. loc. cit., p. 92 
118 CMMI (2005) “As migrações num mundo interligado: novas linhas de acção”. Fundação Calouste Gulbenkian. 

Lisboa.  
119 Papa FRANCISCO, Discurso aos participantes do Forum Internacional sobre Migrações e Paz, em 21/02/17 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2017/february/documents/papa-francesco_20170221_forum-

migrazioni-pace.html  

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2017/february/documents/papa-francesco_20170221_forum-migrazioni-pace.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2017/february/documents/papa-francesco_20170221_forum-migrazioni-pace.html
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Se a globalização exige que o planeta se reestruture em termos de modelagem do respectivo 

espaço, ditada essencialmente pelo mercado, não pode se dar essa mesma reestruturação segundo 

a lógica ultrapassada da soberania estrita dos estados. 120 

Portanto, o primeiro mote utilizado pelo Papa não pode deixar de exigir que cada pais,  de 

modo incondicional, se disponha a acolher determinado número de migrantes em seu território. 

Em iniciativa pioneira, a Chanceler alemã ANGELA MERKEL,  já em 2015 definira como 

compromisso moral a acolhida de refugiados, como natural desdobramento do processo de 

globalização em curso.  

Calou fundo nos dirigentes mundiais tal atitude. 

Tanto que, em setembro de 2016, reunidos na sede das Nações Unidas, lideres de todo o 

mundo lançaram a Declaração de Nova York para abordar essa questão.  

No dizer do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a mais alta instancia 

internacional no trato do assunto, esse documento representa “oportunidade única para os 

refugiados”.121 

É que, de fato, a Declaração de Nova York propõe a criação de um Marco de Resposta 

Integral, ainda em elaboração.122 

Esse enfoque, que deve considerar as naturais diferenças de idade, gênero e diversidade 

das pessoas, há de permitir a formulação de políticas de apoio e de integração efetiva dos 

migrantes. 123 

                                                           
120 Sobre o papel das Nações Unidas no que se poderia denominar “mitigação” da noção arraigada de soberania vide 

o meu Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento Anotada, Lisboa: Juruá, 2016, p.29. 
121 http://www.acnur.org/noticias/noticia/preguntas-y-respuestas-la-declaracion-de-nueva-york-es-una-oportunidad-

unica-para-los-refugiados/ 
122 A Declaração de Nova York para os refugiados e migrantes foi aprovada pela Resolução n. 71/1, de setembro de 

2016. Vide http://undocs.org/sp/A/RES/71/1 
123 Tal abordagem já consta do Declaração do Brasil, emitida a propósito dos trinta anos da edição da Declaração de 

Cartagena. Vide  http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9866.pdf 
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É hora, portanto, de perceber que: 

“Indivíduos, famílias grupos, classes e outros segmentos sociais perdem-se no 

desconcerto do mundo.” 

Desconcerto que atinge, de modo mais grave, as crianças. Mais de um milhão, em 

diferentes partes do mundo.  

Os  governantes deveriam demostrar militam em favor da verdade – passo indispensável 

para a elaboração de um Marco de Resposta Integral – franqueando, de imediato, os espaços que 

se dispõe a ceder, as condições em que podem e devem “promover, proteger e integrar” os 

migrantes que buscam abrigo em seus territórios.  

Não existe, nessa como em tantas outras pautas, espaço para o egoísmo. Há, isso sim, 

necessidade absoluta de empenho concentrado de todos, em nome da fraternidade dos integrantes 

das Nações Unidas,  que  deixem e lado a comodidade de suas fronteiras nacionais, e que ampliem 

os respectivos horizontes para integrarem à sociedade global a imensa coletividade que até agora 

ainda não encontrou um lugar para si. 

A orientação política dos movimentos migratórios deve ser ditada pela ética.  

A mobilização dos migrantes impressiona. Os tremendos naufrágios que ocorrem no 

Mediterrâneo, espetáculos quase cotidianos de um drama que não tem vim, são agora 

acompanhados pela mobilização expressiva de pessoas que, em plena Europa, trafegam de um 

lugar para outro sem que ninguém lhes dê acolhida.  

Formou-se assim no horizonte uma como que falta de perspectiva de encaminhamento 

adequado da questão.  

Devem ser tomadas atitudes práticas que, sob a mediação da ONU, ponham fim a esse 

drama da globalização.  

É possível, em linha com o que propôs MERKEL, dar um passo adiante. 
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Que seja criado generoso mecanismo de cotas, capaz de subministrar às legiões de 

migrantes que fazem jus a um lugar no mundo globalizado o devido espaço de acolhida na 

sociedade destes tempos. 

Neste momento, o ACNUR deve ser a alavanca mais poderosa de que se valha a 

comunidade internacional para regularizar esse fluxo migratório tão intenso e, igualmente, o centro 

articulador de medidas que conformem uma política.  

Não se perca de vista, porém, que a construção da comunidade internacional, em 

conformidade com os postulados lançados na Carta de São Francisco, são um corolário da visão 

moderna do mundo, tal como situado nos anos quarenta do século passado.  

O protagonismo da ONU, nos nossos dias, terá necessariamente que se maior, até mesmo 

pela singularidade do fenômeno pós-moderno e da complexidade da globalização. Esta não é 

apenas e tão somente mais uma roda na já intrincada mecânica das relações internacionais. Trata-

se, mais bem, de enfrentar certo problema que exigirá, que está a exigir com urgência, que 

mecanismos e estruturas de uma modelagem antiga cedam passo diante da novidade da 

globalização, porque:  

“Tudo isto.... articula-se dinâmica e contraditoriamente com as 

configurações e movimentos da sociedade global”.124   

Na medida em que se alastra o fenômeno migratório, as possiblidades de acomodação 

dessas legiões de pessoas depende do aproveitamento organizado e proveitoso dos lugares 

existentes nos diferentes países do mundo.  

Engastado no contexto das Nações Unidas, o ACNUR deverá ser o agente transformador 

capaz de mobilizar, em dinamismo sinérgico, as diversas potencialidades de acolhida de que 

disponham as distintas nações.  

                                                           
124 OCTAVIO IANNI, Teorias da Globalização, citado, p. 240. 
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Um esforço incansável para que as pessoas que migram possam não apenas viver, mais 

viver melhor;  para que possam aspirar à expansão de suas oportunidades de trabalho e de novas 

conquistas em termos de bem estar. Enfim, para que a marcha da civilização não se detenha diante 

do enorme entrave que a globalização, até agora, insiste em parecer querer colocar sobre inteiros 

contingentes populacionais.  

Os dados divulgados pelo ACNUR não deixam margem a dúvidas a respeito das reais 

dimensões do problema. 

O numero total de deslocados ascendeu, em 2015, a 65,3 milhões de pessoas das quais 

21,3 milhões são caracterizados como refugiados propriamente ditos, 3,2 milhões de solicitantes 

de refugio e mais de quarenta milhões que estão deslocados dentro de seus próprios países. Quanto 

aos apátridas, o mesmo órgão os estima em pelo menos dez milhões. 125 

Ultrapassando a estreiteza dos limites primitivos do conceito de refugiado, nos quadrantes 

da globalização, a sociedade mundial deve estar apta a prover subsistência – alimento, roupa, 

habitação – a toda a humanidade.  

Ora, o artigo 1º da Carta das Nações Unidas estabelece que a entidade deve: 

3. Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas 

internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para 

promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais 

para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião; e126 

                                                           
125 ACNUR Global Trends Forced Displacement in 2015.  

http://www.unhcr.org/576408cd7#_ga=1.155554744.223862808.1488819622 

 
126 https://nacoesunidas.org/carta/cap1/ 
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Esta finalidade não deixa margem a quaisquer dúvidas sobre o título de que se acha 

investida a Organização para que, em nome do respeito aos direitos humanos e às liberdades 

fundamentais, ponha mãos à obra e invista, sem hesitações, na solução de tão angustiante quanto 

penoso problema. 

Não obstante as dificuldades e obstáculos que os nacionalismos e as declarações de 

soberania de sempre se lhes oponham, os  órgãos das Nações Unidas devem subministrar medidas 

aptas a dar cabo dessa grave crise humanitária. 

Assim agindo, a ONU e suas Agências triunfarão sobre o processo de globalização que, 

para além da dimensão econômica que lhe é inerente, responderá por igual às exigências de uma 

civilização autenticamente humana. 

Em linha com esse entendimento, a mais recente manifestação da Assembléia Geral das 

Nações Unidas a respeito do tema: 

5. Reconoce la necesidad de prestar especial atención a las formas múltiples e 

interrelacionadas de discriminación a las que se enfrentan los migrantes, y 

reafirma la necesidad de promover y proteger de manera efectiva los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, 

independientemente de su estatus migratorio, en especial los de las mujeres y los 

niños, y de ocuparse de la migración internacional mediante la cooperación y el 

diálogo a escala internacional, regional o bilateral y la aplicación de un enfoque 

integral y equilibrado, reconociendo las funciones y responsabilidades de los 

países de origen, tránsito y destino en la promoción y protección de los derechos 

humanos de todos los migrantes y evitando aplicar enfoques que pudieran 

exacerbar su vulnerabilidad;  
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6. Reconoce también la necesidad de cooperar en el plano internacional para 

velar por que las migraciones sean seguras, ordenadas y regulares, respetando 

plenamente los derechos humanos y dispensando un trato humanitario a los 

migrantes, sea cual fuere su estatus migratorio; 127 

Incontestavelmente, o reconhecimento dos fatos, com tão elevado teor de compreensão, 

permitirá que o problema seja enfrentado a partir de suas raízes.  

 

4. A GLOBALIZAÇÃO DA SOLIDARIEDADE 

Pode-se afirmar que o iter de globalização se, todo ele, estivesse centrado na conservação 

e no aperfeiçoamento da Nova Ordem Econômica Internacional teria assentado como ponto de 

partida o da igual participação de todos os povos e nações nos benefícios do desenvolvimento 

econômico. 

Na sessão, que consideramos histórica, realizada em  19 de dezembro de 2016, a 

Assembléia Geral das Nações Unidas aprovava a Resolução 71/197 cujo tema assim resultou 

enunciado: La globalización y sus consecuencias para el pleno disfrute de todos los derechos humanos.128 

Dentre as diversas atribuições que enuncia como sendo próprias da instituição, como 

decorrência direta dos ditames, dentre outros, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da 

Declaração e Programa de Ação de Viena, aquele colegiado afirma: 

                                                           
127Resolução n. 71/237, de 21/12/2016. http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/71/237 
128 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/71/197 
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Reconociendo que la globalización debe guiarse por los principios fundamentales 

que sustentan el corpus de los derechos humanos, como la equidad, la 

participación, la rendición de cuentas, la no discriminación, la transparencia, la 

inclusión y la igualdad a nivel nacional e internacional, el respeto de la 

diversidad, la tolerancia y la cooperación y la solidaridad internacionales, 

Poniendo de relieve que la existencia de la pobreza extrema generalizada inhibe 

la plena realización y el disfrute efectivo de los derechos humanos y que su 

mitigación inmediata y su eliminación definitiva deben seguir teniendo gran 

prioridad para la comunidad internacional... 

Serviço inestimável que é prestado à humanidade.  

Grandes contornos a respeito do que se poderia considerar o “ambiente” da globalização, 

nos termos em que o fenômeno pode ser aceito sem hesitações pela comunidade das nações, mas 

que, sobretudo, qualifica dentre os princípios fundamentais que dão suporte aos direitos humanos 

o vetor essencial da solidariedade internacional. 

Na matéria deste estudo, a solidariedade é verdadeira conquista civilizatória. Sem ela as 

nações se isolam e se opõem, criando as barreiras, os muros e os horrendos campos de contenção de 

pessoas humanas. 

O documento primacial a qualificar a solidariedade como verdadeiro principio no tema de 

que nos ocupamos aqui é a Resolução n.  2312 (XXII) que veicula a Declaração sobre Asilo 

Territorial aprovada pela Assembleia Geral em 14 de Dezembro de 1967. 129 

A redação do documento assim se expressa: 

Artigo 2.º  

................. 

                                                           
129 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2312(XXII) 



 
POLIFONIA                     REVISTA INTERNACIONAL   ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO            N. 1 NOVA SÉRIE    2018    OUTONO/INVERNO 

 

128 
 

2. Quando um Estado encontrar dificuldades em conceder ou continuar a 

conceder asilo, os Estados, individualmente ou em conjunto, ou por intermédio 

das Nações Unidas, considerarão, com espírito de solidariedade internacional, as 

medidas necessárias para aliviar a oneração desse Estado. 130 

Assim, posicionado, o dever de solidariedade faz com que vivifiquem os laços e 

compromissos que nivelam e harmonizam os países nas suas comuns tarefas em prol da 

humanidade no seu todo considerada. 

Na coeixistência pacifica entre as nações se estabelece, com claridade, a convicção de 

que a solidariedade é um valor a serviço do bem comum.  

Como sublinha, elegantemente, PIETRO ALARCON:  

“......não estamos diante de um princípio discernível apenas em termos éticos, 

senão de um verdadeiro postulado do Direito. Assim, o princípio traduz um dever 

jurídico, reconhecido em dispositivos constitucionais nos quais se evidencia o 

interesse em criar as condições para o equilíbrio social na repartição das cargas 

públicas com a intenção de promover o desenvolvimento das potencialidades dos 

seres humanos131. 

Esboçando, ainda que em linhas bem gerais, a reta fórmula de convivência entre as nações 

diante de tema e de problema tão complexo, a Declaração antecipava o que já deveria ser 

considerada missão essencial dos Estados, assim  como de qualquer deles isoladamente 

considerado, qual seja a de agirem em ordem à pessoa humana, meta justificadora da existencia 

mesma dos Estados. 

              Dessa ossatura básica, como que de uma das costelas de Adão, nasceria o principio vital 

que deve animar todo o itinerário da globalização. 

                                                           
130 O texto em língua vernácula foi elaborado pelo ACNUR.  
131 PIETRO DE JESUS ALARCON LORA, Direitos dos Refugiados: uma leitura com fundamento nos princípios 

constitucionais. Capturado em> http://www.uninter.com/iusgentium/index.php/iusgentium/article/viewFile/239/186, 

p. 236 

http://www.uninter.com/iusgentium/index.php/iusgentium/article/viewFile/239/186,%20p.%20236
http://www.uninter.com/iusgentium/index.php/iusgentium/article/viewFile/239/186,%20p.%20236
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 Para que não pairasse qualquer dúvida sobre a hierarquia normativa que há de reger os 

complexos mecanismos de aproximação entre os Estados, a Assembléia Geral das Nações Unidas 

houve por bem expedir a Declaração das Nações Unidas sobre os princípios de direito 

internacional referentes às relações de amizade e cooperação entre os Estados de conformidade 

com a Carta das Nações Unidas.132 

     Por força desse Documento, verdadeiro critério de interpretação das regras aplicáveis 

aos membros da comunidade internacional, estão qualificados como princípios diversos vetores 

normativos dentre os quais merece destaque a cooperação internacional. 

      Eixo vital da relação entre Estados, a cooperação internacional, analisada em toda a sua 

extensão, presta-se admiravelmente a albergar o compromisso global em prol do comum progresso 

dos povos. 

      Pode-se dizer que, com esse elemento constitutivo de certo comportamento, a 

comunidade internacional promove a “descoberta da solidariedade”, consoante o oportuno 

magistério de FARIA.133  

       Na terminologia jurídica, a noção de solidariedade foi expressa de modo elegante e 

sóbrio pela Constituição brasileira de 1988  

     Com efeito, no bill de princípios que regerão as relações internacionais do Brasil o 

Art. 4º da Lei Suprema explicita: 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 

pelos seguintes princípios: 

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 

                                                           
132 Lançada em 1970,   Declaração complementa o catálogo de princípios arrolado pelo Estatuto da Corte 

Internacional de Justiça.Vide:http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2625(XXV)>. 
133 FARIAS, J. F. de C. A origem do direito de solidariedade. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, P. 190. O autor explica: 

“Trata-se de uma nova maneira de pensar em relação individuo-sociedade, individuo-Estado, enfim, a sociedade 

como um todo.” 
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Ao catalogar esse comando o constituinte, já de antemão, demonstra o compromisso 

nacional com a prevalência dos direitos humanos (que o mesmo preceito enuncia no inciso II ) e 

quer, naturalmente, chamar à ordem os demais integrantes do concerto das Nações para os graves 

desafios que a globalização, que significa – efetivamente – o surgimento de um mundo novo, cuja 

variedade ilimitada de manifestações ainda não pode ser compreendida plenamente. 

A cooperação adquire significação, no amago das relações internacionais, quando, ao 

provocar atitudes que rompem com a vetusta autonomia, emerge como paradigma moderno capaz 

de configurar pactos ordenadores da realidade cuja força atrativa principal consistirá no 

estabelecimento de dependências duradouras em favor da humanidade. 

Para uma reflexão, essencialmente jurídica, do fenômeno da globalização é possível 

centrarmos a atenção sobre o que devem ser considerados os “direito de solidariedade”.  

Com inteira razão, SILVEIRA E SILVA assim define esse novel feixe normativo:  

“...direitos que devem ser realizados por todos os Estados e, mesmo, por 

toda a humanidade.”134 

A derradeira etapa, do longo processo de consolidação de um direito à solidariedade  

consistiu na feitura do draft do que virá a ser a Declaração sobre o Direito à Solidariedade 

Internacional, ora em processo de consulta junto aos Estados-Membros da ONU4, que será 

oportunamente submetido à Assembléia Geral das Nações Unidas.135 

Esta nova e mais recente formulação dos direitos humanos no plano internacional, que na 

bastante questionável classificação de VASAK, estaria situada na terceira geração, os Estados 

estariam sendo chamados a mobilizar os seus recursos, a planejar suas realizações e a constituir 

seus relacionamentos conscientes do papel  que dele espera a comunidade internacional. Papel 

delineado por um principio unificador das condutas dos Estados. 

                                                           
134 FREDERICO SILVEIRA E SILVA, A definição dos Direitos da Solidariedade, Revista de Direito Social n. 28, 

outubro-dezembro 2007, Sapucaia do Sul. p. 73. 
135 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Solidarity/ProposedDraftDeclarationSolidarity.pdf 
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Tudo o que impede a solidariedade, tudo o que entrava a cooperação, constitui afronta ao 

elementar evolver dos direitos humanos cujo fundamento último é a consagração da dignidade da 

pessoa humana. 

Note-se bem: falamos em empecilhos, em travamentos! É que a modelagem da 

cooperação internacional, por vocação e destino, em consequência do advento da globalização, 

acaba por estabelecer uma totalidade mais compreensiva, que nos tempos presentes ainda se 

encontra em fase de extensão e expansão. 

De fato, na economia da globalização tudo gira e parece girar em torno  das metas que o 

esforço das gentes tratará de atingir. 136 

Como afirmou a Conferência das Nações Unidas para o Progresso e o Desenvolvimento 

– UNCTAD, reunida em Doha:  

 

 “todos devem participar na configuração da economia mundial para apoiar o 

novo consenso em favor da globalização centrada no desenvolvimento”.137 

Ao penetrar nas estruturas da globalização, porém, a solidariedade ilumina essa 

caminhada e a eleva a patamares que deixam no devido plano o mero progresso econômico.  

A partir dessa mirada terá razão RUI quando explica: 

                                                           
136 Explica IANNI: “Os indivíduos, os grupos, as classes e todos os outros setores sociais adquirem distintas 

possibilidades de se desenvolverem e se expressarem”. In: A Sociedade Global, citado, p.101. 
137 <http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/td500_Add_2en.pdf> 
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Já se não vê na sociedade um mero agregado, uma justaposição de unidades 

individuais, acasteladas cada qual no seu direito intratável, mas uma entidade 

naturalmente orgânica, em que a esfera do indivíduo tem por limites inevitáveis, 

de todos os lados, a coletividade. O direito vai cedendo à moral, o indivíduo à 

associação, o egoísmo à solidariedade humana. 138  

Sem a pretensão de abarcarem sozinhos todas as riquezas das nações, os Estados cuidarão 

de suprir todas as necessidades surgidas no seio da coletividade, necessidades essas que são 

cambiantes. Aqui, neste texto, apontamos duas delas que clamam, que exigem, solução imediata e 

urgente: a pobreza e a migração. Mas, decerto, outras necessidades advirão ao longo da trajetória 

histórica da humanidade. 

É possível que haja reações contrárias à modelagem que a comunidade integrante das 

Nações Unidas deverá, necessariamente, tomar a peito. A tal da autonomia pode, assim como fez 

permanecerem no papel os importantes delineamentos da Nova Ordem Econômica Internacional, 

também agora, fazer com que os Estados queiram cerrar-se no egoísmo, recusando os caminhos 

propostos pela solidariedade.  

Ainda é muito recente, para que caia no esquecimento, o rotundo fracasso da assim 

chamada Rodada Doha, o mais cabal dos triunfos do egoismo. 

Situação de fato gerada pela economia, que acabou contaminando o ordenamento social, 

o fenômeno da globalização não pode degradar-se ao ponto de dilacerar as estruturas 

pacientemente armadas pela comunidade mundial desde 1945. 

Na medida em que facilitarem, pela cooperação, que os demais Estados também 

conquistem as vantagens da globalização, aqueles que lideraram esse complexo processo estarão 

afinados com a “era” dos direitos humanos. 

                                                           
138 Barbosa, Rui. A Questão Social e Política no Brasil. (Conferência pronunciada no Teatro Lírico, do Rio de Janeiro, 

a 20 de março de 1919). Ed. anotada. Intr. de Evaristo do Moraes Filho. São Paulo/Rio de Janeiro: LTr/Fundação Casa 

de Rui Barbosa, 1983, p. 16. 
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Porque opera, sobretudo, nas realidades econômicas, a globalização não pode correr o 

risco de pretender conferir primazia aos soberanos interesses econômico. 

Incumbe-lhe, antes, buscar  os princípios, atuar no cenário internacional, resolver enfim 

essa nova questão social, utilizando para tanto o instrumental específico: a amizade e a cooperação.  

Sublinhava, a esse respeito,  São JOÃO XXIII: 

No que tange ao bem comum mundial, deve ser banida a concorrência desleal entre as economias 

dos vários países; devem ser criadas condições para um entendimento mútuo e uma amigável e 

frutuosa cooperação entre as economias dos vários países e seja oferecida uma contribuição eficaz 

ao desenvolvimento das nações economicamente mais fracas. 139 

 

5. CONCLUSÃO 

Em face da globalização, esse imenso e notável esforço de superação de barreiras, capaz 

de dar ao mundo novo formato, importa apelar para os compromissos éticos livremente assumidos 

pelas Nações Unidas. 

Nada mais natural do que a busca da dosagem exata que deve existir entre o 

desenvolvimento e os direitos humanos.  

É legitimo aspirar o correto ordenamento do assunto. 

Como verdadeira síntese desse ajuste que a modelagem da globalização deve sofrer, a fim 

de que possa prosseguir rumo aos seus superiores destinos, as Nações Unidas acabam de 

proclamar, em Nova York um compromisso com o homem. 

Esse compromisso assim se acha expresso: 

                                                           
139 JOÃO XXIII, Mater et Magistra, citada, ponto 80.  
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8. Expresamos nuestra profunda solidaridad y apoyo a los millones de personas 

que, en diferentes partes del mundo, por motivos que escapan a su control, se ven 

obligadas, junto con sus familias, a abandonar sus hogares. 9. Los refugiados y 

los migrantes involucrados en grandes desplazamientos de personas a menudo 

enfrentan un calvario desesperado. Muchos corren grandes riesgos al emprender 

viajes peligrosos a los que tal vez no sobrevivi. 

É disso que se trata:  

10. Estamos decididos a salvar vidas. El desafío que enfrentamos es, ante todo, 

moral y humanitario. Estamos decididos también a encontrar soluciones de largo 

plazo y sostenibles. Lucharemos con todos los medios a nuestro alcance contra los 

abusos y la explotación que sufre el incontable número de refugiados y migrantes 

que se encuentran en situación vulnerable.140  

Só será digna do homem uma civilização que se proponha a salvar vidas. E que, para tanto, 

esteja disposta a todos os esforços.  

Trabalhar eficazmente para a infiltrar humanidade na globalização. Intentar modificar seu 

mecanismo defeituoso desde dentro. Se os destinos do homem se consumarão com o 

desenvolvimento, em conformidade com aquela feliz definição de Paulo VI, isto é, o 

desenvolvimento “do homem todo e de todos os homens”,  a ordem econômica deverá estar, 

necessariamente, a serviço de tal causa. 

Manifestação viva da solidariedade, desde logo qualificada como verdadeiro direito, a 

globalização permitirá, afinal, que todos participem de modo razoável da partilha de bens e de 

riquezas que por sua natural e reta dinâmica promoverá de modo permanente.  
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RESUMO: O presente trabalho busca analisar o acesso dos indivíduos ao Sistema Interamericano 

de Direitos Humanos a partir de uma abordagem holística que busca identificar os principais 

questões e desafios que enfrenta o SIDH hoje. 
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ABSTRACT: This article aims to analyze the access to justice in the Inter-American System of 

Human Rights, departing from a holistic approach seeking to identify the main issues and 

challenges that the System current faces. 
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141 O presente trabalho foi desenvolvido pelos pesquisadores que compõem o Grupo de Cortes Internacionais de 

Proteção aos Direitos Humanos do Núcleo de Estudos em Tribunais Internacionais da Universidade de São Paulo 

(NETI-USP) no primeiro semestre de 2015. O Grupo foi coordenado por Bruno Pegorari e sua supervisão acadêmica 

e científica foi feita pelo Prof. Associado Dr. Wagner Menezes. Autores: Bruno Pegorari, Adriana Conrado, Alfredo 

Attié, Ana Claudia Cardia Atchabahian, Ana Paula Sales, Bernardo Guerra, Carlos Carreira, Claudia Loureiro, Daniela 

Bucci, Leticia Vella, Louise Araújo. 
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Introdução 

 O presente trabalho apresenta as características e vicissitudes do Sistema Interamericano 

de Direitos Humanos (SIDH) no que diz respeito ao acesso à justiça no plano internacional, ou, 

mais especificamente, dos indivíduos a esse Sistema. Para tanto, é inevitável enfocar nossa análise 

no funcionamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos – porta de entrada das 

petições individuais – e sua interação com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Cumpre, 

assim, discorrer sobre suas diversas competências, quais sejam o mecanismo de petição individual 

e seus outros meios de atuação, tais como os mecanismos de proteção e de promoção. Ao longo 

deste artigo, analisaremos as peculiaridades e dificuldades trazidas pelas estruturas que são 

fornecidos pelo corpo de normas que configuram o Sistema em contraponto a dados empíricos de 

seu funcionamento. Por fim, exploraremos possíveis alternativas teóricas que visam aperfeiçoar o 

funcionamento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 

 

1. O Acesso à Justiça Internacional e o Direito Internacional dos Direitos Humanos 

No plano internacional, ensina Wagner Menezes, o conceito de acesso à justiça não está 

perfeitamente acabado, em decorrência dos pressupostos teóricos do sistema normativo 

internacional, um sistema descentralizado e aberto. A opacidade e a dificuldade de mecanismos 
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que possibilitam o acesso à justiça no âmbito internacional se dá ainda em razão dos interesses e 

conveniência dos Estados.142 

No entanto, com a inserção de novos sujeitos no Direito Internacional, torna-se necessário 

novo olhar sobre o acesso à justiça no plano internacional. Não são apenas os Estados que figuram 

como titulares de direitos. Os indivíduos, por exemplo, vêm ganhando de forma exponencial papel 

de destaque perante o Direito Internacional. Em razão desses novos sujeitos, o conceito de acesso 

à justiça está ligado ao conjunto de direitos tutelados; à definição de sujeitos titulares das normas 

internacionais; aos mecanismos jurídicos disponíveis e acessíveis e à efetividade com base no 

princípio da boa-fé.143 No plano internacional o acesso à justiça é viabilizado por Comissões e 

Cortes Internacionais estabelecidas por Convenções e Protocolos específicos que decorrem 

naturalmente das relações entre Estados e tutelam, por vezes, a relação destes entre si ou com os 

indivíduos que em seus territórios se encontram. 

A partir de uma visão do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

o acesso à justiça é visto como um meio de garantir resultados judiciais justos e equânimes, de 

modo a construir uma ideia de acesso aos meios judiciais segundo uma perspectiva dos direitos 

humanos.144 Dessa forma, o acesso à justiça é direito essencial que deve ser garantido plenamente 

e a todos. O acesso à justiça está relacionado também ao direito à igualdade, não apenas formal, 

mas também material, como vimos, e é por meio do acesso à justiça que os direitos podem ser 

concretamente efetivados, de forma justa e equitativa. 

O juiz Cançado Trindade, em sua atuação como juiz da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, ao proferir muitos de seus votos, manifestou seu entendimento sobre a leitura 

combinada dos artigos 8 (Garantias Judiciais) e 25 (Proteção Judicial) da Convenção Americana 

                                                           
142 MENEZES, Wagner. Tribunais internacionais: jurisdição e competência. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 34-37. 
143 Ibid., p. 37. 
144 UNDP. Access to Justice: practice note. [s.l.]: [s.n.]. 2004. passim. Disponível em: 

<http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-governance/dg-publications-

for-website/access-to-justice-practice-note/Justice_PN_En.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2016. Cf. Access to justice 

is, therefore, much more than improving an individual’s access to courts, or guaranteeing legal representation. It 

must be defined in terms of ensuring that legal and judicial outcomes are just and equitable. According to a human 

rights-based approach to development, it is important to identify the grievance that calls for a remedy or redress. 

A grievance is defined as a gross injury or loss that constitutes a violation of a country’s civil or criminal law, or 

international human rights standards. The capacity and actions needed to achieve access to justice, following a 

human rights-based approach, are outlined below. 

http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-governance/dg-publications-for-website/access-to-justice-practice-note/Justice_PN_En.pdf
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-governance/dg-publications-for-website/access-to-justice-practice-note/Justice_PN_En.pdf
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de Direitos Humanos como uma garantia do direito ao direito, a qual qualificou como uma norma 

de jus cogens.145 

Como será observado no curso deste trabalho, o Sistema Interamericano provê acesso à 

justiça, tendo como porta de entrada sua Comissão seja através do mecanismo de petições 

individuais, seja pelo requerimento de Medidas de Urgência (Proteção) ou pelas ações de 

Promoção (monitoramento temático e geográfico) da Comissão. Ademais, o SIDH é um sistema 

peculiar que apresenta modus operandi próprio, amoldado pelo tempo e pela cultura jurídica e 

política das Américas – com destaque para a América Latina –, destoando de sua inspiração inicial, 

o Sistema Europeu de Direitos Humanos (SEDH). Adiante, serão analisadas as diversas 

características e peculiaridades do SIDH, no que toca ao acesso à justiça. 

 

2.O Sistema Interamericano de Direitos Humanos 

O Sistema Interamericano de Direitos Humanos resulta da combinação do trabalho e da 

experiência de dois órgãos: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (Comissão IDH) e a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos. (Corte IDH). 

 

2.1 O funcionamento da Comissão IDH 

A Comissão IDH é, segundo a Carta da Organização dos Estados Americanos (OEA), o 

órgão responsável pela promoção e proteção dos direitos humanos nas Américas. Sua atuação 

estende-se a todos os Estados membros desta Organização, sendo que a extensão e base jurídica 

de sua atuação variam de acordo com o compromisso assumido por cada um dos Estados 

americanos em relação à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969). A Convenção, 

para os Estados signatários, é o principal instrumento jurídico e a partir do qual se fundamentam 

todos os informes e comunicações da Comissão; para os demais casos, a Comissão lastreará sua 

                                                           
145 Cf. La indisociabilidad que sostengo entre los artículos 25 y 8 de la Convención Americana (supra) conlleva a 

caracterizar como siendo del dominio del jus cogens el acceso a la justicia entendido como la plena realización de 

la misma, o sea, como siendo del dominio del jus cogens la intangibilidad de todas las garantías judiciales en el 

sentido de los artículos 25 y 8 tomados conjuntamente. No puede haber duda de que las garantías fundamentales, 

comunes al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, tienen una 

vocación universal al aplicarse en todas y cualesquiera circunstancias, conforman un derecho imperativo 

(perteneciendo al jus cogens), y acarrean obligaciones erga omnes de protección. CORTE IDH. Caso de la 

Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 31 de janeiro de 2006. Serie C 

No. 140. Voto Justificado do Juiz Cançado Trindade, parágrafo 64. 
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atuação na Carta da OEA com amparo no conteúdo da Declaração Americana sobre os Direitos e 

Deveres do Homem de 1948 (DADDH). 

A Comissão IDH tem competência para receber petições – com denúncias e queixas de 

indivíduos, de grupos de pessoas e de entidades governamentais146 – e comunicações. A petição 

ou a comunicação devem preencher os requisitos previstos no artigo 46 da Convenção, sob pena 

de inépcia.147 

O Mecanismo de Petições Individuais envolve um processo perante a Comissão que é 

composto pelas fases correspondentes ao registro, à admissibilidade, e à apreciação de mérito, 

além do acompanhamento da execução das recomendações. 

Apresentada a petição ou comunicação, tem lugar o juízo de admissibilidade, após o qual 

são solicitadas informações ao Estado interessado.148 Admite-se a relativização das condições de 

admissibilidade, notadamente as relativas à necessidade de esgotamento da jurisdição interna e ao 

prazo decadencial de seis meses, caso o Estado não respeite o devido processo legal, o acesso aos 

recursos ou haja demora injustificada na decisão. Princípio importante a reger o procedimento de 

admissibilidade é a interpretação pro persona. 

É verdade que existe uma fase prévia ao exame da admissibilidade que se denomina fase 

de registro – única atribuição delegada integralmente à sua Secretaria Executiva da Comissão. 

Nela, há exame preliminar prima facie do conteúdo da petição que envolve, ao final, a decisão se 

a petição deve ingressar ou não no Sistema. Indícios de plausibilidade dos requisitos de 

admissibilidade e de mérito são suficientes para a superação da fase de registro, após a qual, a 

petição passa a ser denominada Caso. 

Passada tal fase preliminar, e cumpridos os critérios de admissibilidade referidos acima, a 

Comissão pode então examinar o tema exposto, solicitar informações aos Estados, investigar os 

casos graves e urgentes, propor solução amistosa ou elaborar um relatório com recomendações.149 

Com o ingresso na fase de mérito, a Comissão concederá prazo para que os peticionários 

apresentem suas observações quanto a ele. Essas observações serão transmitidas, então, ao Estado-

                                                           
146 Artigo 44 da Convenção Americana de Direitos Humanos; artigo 23 do Regulamento da Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos. 
147 Artigo 47 da Convenção Americana de Direitos Humanos; artigos 31, 32 e 34 do Regulamento da Comissão. 
148 Artigo 26 a 34 do Regulamento da Comissão 
149 Artigo 48, da Convenção; artigos 26 a 30 e art. 38 do Regulamento da Comissão. 
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réu para que este apresente também suas observações. Antes de se pronunciar sobre o mérito da 

petição, a Comissão fixará um prazo para que as partes se manifestem sobre o seu interesse em 

iniciar o procedimento de solução amistosa previsto no artigo 41 de seu Regulamento. O órgão 

também poderá convidar as partes a apresentar observações adicionais por escrito. 

Conquanto possa ocorrer revelia, na circunstância de o Estado não apresentar informações 

sobre o conteúdo da petição,150 a Comissão pode realizar investigação in loco, devendo o Estado 

investigado facilitar-lhe o trabalho. Em qualquer etapa do exame de uma petição ou caso, a 

Comissão, por iniciativa própria ou a pedido das partes, poderá buscar solução amistosa. 

A Comissão delibera sobre o mérito do caso por meio de um relatório, que será apresentado 

às partes, publicado e incluído no Relatório Anual da Comissão, dirigido à Assembleia Geral da 

OEA.151 Presente violação a direitos humanos em determinado caso, a Comissão consignará a 

conclusão de mérito. Se houver mais violações, preparará um relatório preliminar com as 

proposições e recomendações que considerar pertinentes e o transmitirá ao Estado. Neste caso, 

fixará um prazo para que o Estado informe as medidas adotadas em cumprimento às suas 

recomendações. 

Se o Estado aceitou a jurisdição da Corte Interamericana em conformidade com o artigo 

62 da Convenção Americana, e se a Comissão considerar que este não deu cumprimento às 

recomendações contidas no relatório aprovado de acordo com o artigo 50 do citado instrumento, 

submeterá o caso à Corte, salvo por decisão fundamentada da maioria absoluta dos seus membros. 

A Comissão emitirá um relatório definitivo (segundo informe) caso o Estado não cumpra 

as recomendações no prazo de três meses. Publicado o relatório sobre solução amistosa, poderá 

adotar medidas de acompanhamento. 

A Comissão também pode receber comunicação apresentada por um Estado parte 

Comissão Interamericana sobre Direitos Humanos, desde que este tenha aceitado sua competência 

para receber e examinar comunicações contra outro Estado parte. A comunicação será transmitida 

ao Estado parte denunciado. Se o Estado parte denunciado não aceitou a competência, a 

comunicação será enviada para que este possa exercer a opção do artigo 45, 3, da Convenção, de 

reconhecer a competência para o caso específico. 

                                                           
150 Artigos 38, 39 a 41 do Regulamento da Comissão. 
151 Artigos 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 do Regulamento da Comissão. 
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A Comissão apresenta um relatório anual à Assembleia Geral da OEA, prepara os estudos 

e relatórios que considerar convenientes para o desempenho de suas funções e os publica. 

Aprovada a sua publicação, transmitirá aos Estados membros da Organização e aos seus órgãos 

pertinentes.152 De igual forma, realiza audiências por sua iniciativa ou por iniciativa das partes, 

com o objetivo de colher informações destas, colher provas, ou ainda para acompanhar as 

recomendações em relação a petições ou casos específicos ou de caráter geral.153 

Nos casos de descumprimento do primeiro informe de mérito e no caso da ratificação da 

chamada cláusula facultativa de jurisdição obrigatória trazida, opcionalmente, pela Convenção 

Americana de Direitos Humanos, a Comissão enviará obrigatoriamente o caso à Corte. Nesse 

sentido, o Secretário Executivo notificará a decisão imediatamente ao Estado envolvido, ao 

peticionário e à presumida vítima. A Comissão transmitirá ao peticionário, juntamente com essa 

comunicação, todos os elementos necessários para a preparação e apresentação do caso.154 Assim, 

a Comissão remeterá à Corte toda a documentação anterior desenvolvida sob sua regência. 

Em casos de extrema gravidade e urgência, e quando se tornar necessário para evitar dano 

pessoal irreparável num assunto ainda não submetido à consideração da Corte, a Comissão poderá 

solicitar àquela que adote as medidas provisórias pertinentes. 

 

2.2 O funcionamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

A Corte IDH é uma instituição judiciária autônoma que tem o objetivo de interpretar e 

aplicar a Convenção Americana de Direitos Humanos. Nesse sentido, os Estados-Partes e a 

Comissão têm o direito de submeter casos à Corte, que deles conhecerá se e após cumprido o 

processo perante a Comissão. O Estado pode reconhecer a competência da Corte por meio de 

declaração incondicional ou sob condição de reciprocidade.155 

A Corte tem competência para qualquer caso envolvendo a interpretação e a aplicação da 

Convenção desde que o Estado reconheça sua competência. Se a Corte reconhecer que houve 

violação de um direito previsto pela Convenção, assegurará que seja garantido ao prejudicado o 

gozo de seu direito ou liberdade, podendo determinar também a reparação e a indenização justa. 

                                                           
152 Artigo 56 do Regulamento da Comissão. 
153 Artigo 50 a 64 do Regulamento da Comissão. 
154 Artigos 71 a 74 do Regulamento da Comissão. 
155 Artigo 61 a 65 da Convenção Americana de Direitos Humanos; artigo 27 do Regulamento da Corte IDH. 
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Os Estados também podem solicitar consultas à Corte, que emitirá pareceres sobre a Convenção 

ou outros Tratados. 

A sentença da Corte deve ser fundamentada, é definitiva e inapelável e qualquer juiz pode 

agregar ao documento seu voto dissidente. Caso haja divergência na sentença, poderá ser deduzido 

pedido de interpretação no prazo de noventa dias a contar da notificação.156 O Estado deve cumprir 

a decisão e a indenização compensatória será executada no País pelo processo interno vigente para 

a execução de sentenças contra o Estado. 

O caso será apresentado por escrito à Secretaria pela Comissão ou por um Estado. O 

Tribunal poderá designar um defensor interamericano para as supostas vítimas sem representação 

legal.157 

As supostas vítimas ou seus representantes terão o prazo de dois meses para apresentar seus 

argumentos e provas. O demandado também disporá do mesmo prazo para apresentar sua defesa 

com as exceções preliminares. Admite-se a figura do amicus curiae no procedimento perante a 

Corte, que poderá manifestar-se por escrito. Na fase oral, são ouvidos e peritos.158 As provas 

produzidas perante a Comissão serão incorporadas ao processo, de mesma forma, a Corte poderá 

solicitar provas ex officio.159 O gasto em relação à prova ficará a cargo de quem a oferecer. Caso 

haja acordo entre as partes, a Corte decidirá sobre sua homologação.160 

Da sentença da Corte161 poderá ser apresentado pedido de interpretação. 

A supervisão de cumprimento de sentença será feita mediante o mecanismo de follow up 

que contará com informações dos Estados e das supostas vítimas. 

Além da função contenciosa, a Comissão e os Estados poderão solicitar pareceres 

consultivos relativos à interpretação da Convenção, de leis internas e de outros tratados, de acordo 

com os requisitos do artigo 75 do Regulamento da Corte, com aplicação analógica do 

procedimento contencioso referido.162 

                                                           
156  Artigo 66 a 69 da Convenção; artigoa 22, 28, 30, 32 do Regulamento da Corte IDH. 
157 Artigos 34 a 44 do Regulamento da Corte IDH. 
158 Artigo 45 a 55 do Regulamento da Corte IDH. 
159 Artigo 57 a 60 do Regulamento da Corte IDH. 
160 Artigo 63 do Regulamento da Corte IDH 
161 Artigos 65 a 69 do Regulamento da Corte IDH. 
162 Artigo 70 a 75 do Regulamento da Corte IDH. 
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Por fim, a Corte elabora o relatório de suas atividades e o submete à Assembleia Geral da 

Organização dos Estados Americanos. 

 

3. O Mecanismo de Proteção: medidas de urgência no sistema interamericano 

Comissão e Corte possuem procedimento para concessão de medidas de urgência, com 

prerrogativas para determinação de providências de natureza cautelar e provisória quando as 

circunstâncias do caso recomendarem. 

Em razão do disposto no artigo 25 de seu regimento interno, a Comissão pode determinar 

medidas cautelares. Em casos graves e urgentes, ou sempre que necessário, conforme indiquem as 

informações disponíveis, a Comissão por sua própria iniciativa, ou a pedido de uma parte, pode 

solicitar que o Estado tome providências de urgência para evitar a imposição de danos irreparáveis 

a pessoas.163 

Tais medidas específicas a cada circunstância têm por objetivo a proteção a vida ou a 

integridade pessoal do indivíduo, quando estiverem em perigo real e iminente, e evitar e coibir 

danos irreparáveis. 

De maneira análoga, o artigo 63.2 da Convenção dispõe que, em casos de extrema 

gravidade e urgência, e sempre que necessário para evitar a imposição de danos irreparáveis a 

pessoas, a Corte IDH, em assuntos ainda não submetidos à sua apreciação, pode, a pedido da 

Comissão, decretar as medidas que lhe parecerem pertinentes.  

Este mecanismo de proteção a pessoas já foi utilizado em diversas circunstâncias. A 

primeira delas em janeiro de 1988, contra Honduras, depois do assassinato de uma pessoa que 

deveria testemunhar perante a Corte. Expressou-se, assim, na ocasião, preocupação com a 

segurança de outras testemunhas. Em situação semelhante foram tomadas medidas de urgência 

pela Corte contra o Peru, em agosto de 1990.164 

No Sistema Interamericano de Direitos Humanos, portanto, existem dois tipos de medidas 

de urgência – chamadas de cautelares na Comissão e de provisórias na Corte. Questão interessante 

está em determinar sob que circunstâncias a Comissão concede uma cautelar e desconsidera 

solicitar uma medida provisória à Corte e quando solicita esta última, já que pode acontecer de a 

                                                           
163 SHAW, Malcolm N.. Direito Internacional. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 295. 
164 Ibid., p. 295. 
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Comissão inicialmente acolher o pedido de medida cautelar e mais adiante decidir que as 

circunstâncias merecem um pedido de medida provisória à Corte, dependendo das condições do 

caso e também da efetividade da medida proferida em relação ao seu cumprimento pelo Estado.165 

Observe-se, por exemplo, casos de detenção de pessoas que podem vir a caracterizar 

desaparecimento forçado. 

Podem ser diferenciadas três hipóteses para a outorga das medidas cautelares pela 

Comissão: uma de caráter geral, referente à prevenção de danos irreparáveis às pessoas no contexto 

de casos em trâmite na Comissão; uma concernente à salvaguarda do objeto de um processo ante 

a própria Comissão; e uma terceira relativa a evitar danos irreparáveis independentemente do 

sistema de casos, além disso, o contexto da situação também pode servir autonomamente como 

fundamento para a determinação destas medidas.166 

As medidas cautelares e provisórias podem adquirir caráter coletivo, de acordo com o 

disposto no artigo 25.3. do Regulamento da Comissão a fim de prevenir dano irreparável às pessoas 

em virtude do seu vínculo com uma organização, grupo ou comunidade de pessoas determinadas 

ou determináveis.  

Neste sentido, medidas de urgência foram ordenadas para proteger membros de 

organizações de direitos humanos na Guatemala e também no caso do Presídio Urso Branco, em 

Porto Velho, Rondônia, para impedir novas mortes, primeiro por decisão da Comissão em 2002, e 

posteriormente da Corte Interamericana, mediante pedido formulado pela Comissão no mesmo 

ano.167 Essas foram primeiras medidas de natureza provisional determinadas ao Estado brasileiro 

no sistema interamericano de Direitos Humanos. 

No que diz respeito ao cumprimento das medidas, alguns Estados adotaram 

procedimentos internos para conhecer e tornar efetivas as medidas cautelares da Comissão. A 

Corte Constitucional da Colômbia, desde 2003, emitiu diversas decisões judiciais punindo 

servidores públicos por não cumprirem medidas cautelares ou provisórias. No mesmo sentido, a 

Lei de habeas corpus e amparo do Peru reconheceu a seus habitantes o direito a recorrer à 

                                                           
165 GONZÁLEZ, Felipe. As medidas de urgência no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Sur, revista 

internacional de direitos humanos, São Paulo, v. 7, n. 13, online, jan. 2010. Disponível em: 

<http://www.conectas.org/pt/acoes/sur/edicao/13/1000136-as-medidas-de-urgencia-no-sistema-interamericano-

de-direitos-humanos>. Acesso em: 10 nov. 2016. 
166 Ibid., online. 
167 AMARAL JUNIOR, Alberto do. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Atlas, 2013, p. 535. 

http://www.conectas.org/pt/acoes/sur/edicao/13/1000136-as-medidas-de-urgencia-no-sistema-interamericano-de-direitos-humanos
http://www.conectas.org/pt/acoes/sur/edicao/13/1000136-as-medidas-de-urgencia-no-sistema-interamericano-de-direitos-humanos
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Comissão Interamericana a fim de buscar ações de segurança em caso de ameaça aos direitos 

constitucionais.168 

O acompanhamento da implementação das medidas de urgência proferidas pela Comissão 

e pela Corte configura desafio para o Sistema Interamericano, tendo em vista sua longa duração. 

Na prática, existe um considerável número de medidas de urgência no Sistema Interamericano que 

se encontra em vigor há anos.169 

Enquanto uma cautelar estiver em vigor, a Comissão pode requerer informações que 

considere relevantes ao Estado e aos beneficiários sobre a observância da medida, e conforme as 

circunstâncias do caso avançam, a Comissão pode determinar a cessação das medidas impostas, 

da mesma maneira que o Estado também poderá solicitar, mediante pedido fundamentado, o 

término da vigência da medida. 

Diversas decisões proferidas pelo Comissão determinaram a imposição de medidas 

cautelares em face do Estado brasileiro. Neste escopo, se destacam a MC 382/10 pela qual a 

Comissão outorgou medidas cautelares a favor dos membros das comunidades indígenas da bacia 

do Rio Xingu, no Pará, Brasil, na construção da hidrelétrica de Belo Monte, ocasião em que a 

Comissão pediu oficialmente que o governo brasileiro suspendesse imediatamente o processo de 

licenciamento e construção do Complexo Hidrelétrico de Belo Monte citando o potencial prejuízo 

da construção da obra aos direitos das comunidades tradicionais da bacia do rio Xingu. 

Pode-se mencionar ainda a MC 224/09, na qual a Comissão outorgou medidas cautelares 

em benefício dos adolescentes privados de liberdade na Unidade de Internação Socioeducativa 

(UNIS), Brasil; a MC 236/08 proferida em 2009 com que a Comissão adotou medidas cautelares 

a favor das pessoas privadas da liberdade na penitenciária Polinter-Neves, na cidade de São 

Gonçalo, estado do Rio de Janeiro; e também recentemente a MC 302/15, proferida em julho de 

2016, em favor de adolescentes privados de liberdade no Centro de Atenção Socioeducativo do 

Adolescente (CASA). 

É possível, pois, afirmar que o sistema de medidas de urgência no Sistema Interamericano 

corresponde a um importante mecanismo de proteção de direitos essenciais em situações graves e 

                                                           
168 GONZÁLEZ, loc. cit. 
169 Ibid., online. 
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emergenciais, visando impedir que estes tornem-se irreparáveis aos Estados por conta de sua 

inércia. 

 

4. O Mecanismo de Promoção e Monitoramento 

Além de desempenharem suas atribuições com a resolução de casos individuais a Corte 

e, principalmente, a Comissão atuam com visitas in loco, relatórios temáticos e relatórios relativos 

aos Estados,170 pautadas em três pilares: proteção, promoção e monitoramento dos direitos 

humanos.171 

Além do seu mais conhecido mecanismo, o de petição individual e de medidas cautelares, 

a comissão também desenvolve atividades sobre o segundo pilar (Promoção) que visa à promoção 

de uma cultura de direitos humanos por meio de recomendações aos Estados para que tomem 

medidas progressivas sobre o tema, pela elaboração de estudos e guias práticos a fim de orientar 

os Estados-membros em sua atuação como órgão consultivo da OEA. 

Por fim, o terceiro pilar tem como objetivo monitorar a situação em Estados que 

atravessam algum tipo de crise institucional, para tanto existem os monitoramentos temáticos e de 

Estados. 

Com o fortalecimento do acesso individual ao Sistema, as demandas de violação de 

direitos humanos passaram por um processo de judicialização. Como consequência, a partir da 

década de noventa, o pilar de proteção passou a ocupar um espaço privilegiado em relação aos 

demais, recebendo mais recursos materiais e humanos. Assim, os demais pilares forem postos em 

segundo plano.172 

Desta sorte, surgiu a necessidade de um processo de fortalecimento com o objetivo de 

promover os outros pilares que também orientam as atividades da Comissão. Como resultado desse 

processo, houve uma queda no número de informes sobre petições, casos e decisões outorgando 

                                                           
170 DULITZKY, Ariel. The Inter-American Human Rights System Fifty Years Later: Time for changes. Quebec 

Journal of International, Québec, special edition, 2011, passim. 
171 ORGANIZATION OF AMERICAN STATES. Annual report of the Secretary General for 2015. Disponível 

em: <http://www.oas.org/en/information_center/annual_reports.asp>. Acesso em: 10 nov. 2016.passim. 
172 SALAZAR, Katya; CERQUEIRA, Daniel; Fundación para el Debido Proceso (DPLF). Las atribuciones de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos antes, durante y después del proceso de fortalecimiento: por un 

balance entre lo deseable y lo posible. In: Camila Barreto Maia et al. Desafíos del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos: Nuevos tiempos, viejos retos. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 

de Justicia, 2015, p. 144-189. 

http://www.oas.org/en/information_center/annual_reports.asp
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medidas cautelares.173 A visão senso comum do Sistema Interamericano é muito relacionada ao 

mecanismo de petição e às atividades exercidas pela Corte, ofuscando a importância das outras 

atividades exercidas pela Comissão cuja função é mais que relevante, desempenhando a promoção 

dos direitos humanos num âmbito não restrito à judicialização, mas cumprindo um papel 

informacional e político essencial para uma completa defesa dos direitos humanos no continente. 

 

4.1 Monitoramento Temático: relatorias/relatórios e a interpretação dos direitos humanos 

A preparação de estudos e relatórios pela Comissão obedece ao artigo 18 de seu 

Regulamento. A criação de relatorias já vinha ocorrendo desde 1990, muito embora só tenha sido 

autorizada no Regulamento em 2008, pelo artigo 15, após sua reforma. O Regulamento passou a 

prever especificamente as Relatorias Temáticas, cujas atividades, nos termos do artigo 59, 

integram o relatório que anualmente a Comissão encaminha à Assembleia Geral da Organização 

dos Estados Americanos. 

O intuito de tais Relatorias é o de promover e proteger os direitos humanos, fortalecendo 

o trabalho da Comissão, especialmente no que tange a determinados grupos, comunidades e povos 

constantemente expostos, seja em razão de sua vulnerabilidade, seja pela discriminação histórica, 

e violações de direitos humanos.174 

Atualmente, existem nove Relatorias e uma Unidade: Relatoria sobre os Direitos dos 

Povos Indígenas (1990), Relatoria sobre os Direitos das Mulheres (1994), Relatoria sobre os 

Direitos dos Migrantes (1996), Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão (1997), Relatoria 

sobre os Direitos das Crianças (1998), Relatoria sobre Defensoras e Defensores de Direitos 

Humanos (2001), Relatoria sobre os Direitos das Pessoas Privadas de Liberdade (2004), Relatoria 

sobre os Direitos das Pessoas Afrodescendentes e Contra a Discriminação Racial (2005), Relatoria 

sobre os Direitos das Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexuais (2011) e a Unidade 

sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (2012).175 176 

                                                           
173 Ibid., p. 144-189. 
174 ORGANIZATION OF AMERICAN STATES, loc. cit. 
175 ORGANIZATION OF AMERICAN STATES, loc. cit. 
176 A Unidade não é uma Relatoria, apesar de ambas terem os mesmos propósitos. Mas pode ser convertida em 

Relatoria, assim como ocorreu com a Unidade de Defensores de Direitos Humanos que foi criada em 2001 e depois 

foi convertida em Relatoria, em 2011. 
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Destaca-se uma das mais atuantes relatorias: Relatoria para a liberdade de expressão. 

Temas relevantes sobre standards da liberdade de expressão para radiodifusão livre, para a 

proteção dos jornalistas, liberdade de expressão e internet, violações indiretas à liberdade de 

expressão, acesso à informação, liberdade de expressão em processos eleitorais, desacato e 

difamação, discurso de ódio etc., foram abarcados pela Relatoria. 

 

4.2 Monitoramento Geográfico 

Outra forma de monitoramento exercido pela Comissão é o chamado monitoramento 

geográfico. Trata-se de uma observação constante e minuciosa da situação de direitos humanos 

em todos os Estados do continente, a partir de um foco geográfico, ou seja, por regiões ou 

Estados.177 

Seu fundamento encontra-se no artigo 106 da Carta da OEA, segundo o qual a função 

principal da Comissão é a promoção do respeito e defesa dos direitos humanos. Este mandato se 

reflete no artigo 41, a, b, c, e d, da CADDH que, por sua vez, tem amparo no artigo 18, a, b, c, e 

d, do Regulamento da Comissão em especial nos artigos 53 a 57 (visitas in loco), no capítulo VI 

(audiências perante a Comissão) e nos artigos 59 e 60 (relatório anual e relatório sobre direitos 

humanos num Estado). 

A Comissão solicita informação aos Estados, realiza visitas in loco e de trabalho, convoca 

audiências, mantém um diálogo permanente com os Estados, cuja finalidade é colaborar na 

formulação de leis, políticas públicas e práticas condizentes com suas obrigações em matéria de 

direitos humanos. 

A elaboração de relatórios sobre a situação de direitos humanos em Estados tem sido uma 

das principais ferramentas de trabalho da Comissão desde o início de seu mandato. Neles, trata da 

situação de Direitos Humanos em geral, de determinados direitos ou de determinados grupos 

vulneráveis em um país da OEA. Além de uma análise detalhada, a Comissão emite 

recomendações ao Estado e faz comparações das normas e práticas adotada pelos Estados com 

padrões internacionais sobre Direitos Humanos. Alguns desses relatórios são realizados após visita 

in loco a um determinado Estado. Mas as organizações interessadas na proteção de denunciantes 

em um determinado Estado também podem atuar nesse sentido: contribuindo com informações 

                                                           
177 ORGANIZATION OF AMERICAN STATES, op. cit., passim. 
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e/ou solicitando a elaboração de um desses relatórios por meio de uma comunicação escrita ou 

durante uma audiência. 

Além dos relatórios de Estados,178 existe o Relatório Anual à Assembleia Geral da OEA, 

por meio do qual são prestadas informações atualizadas sobre a situação de Estados que tenham 

sido objeto de sua especial atenção. São os seguintes critérios que que definem Estados-membros 

cuja conjuntura interna ou práticas em matéria de direitos humanos merecessem atenção especial: 

Estados regidos por governos que não chegaram ao poder por vias democráticas, obedecendo às 

normas e aos princípios internacionalmente aceitos; Estados cujo livre exercício dos direitos 

consignados na Convenção Americana ou na Declaração Americana teve seu efeito suspenso, na 

totalidade ou em parte, em virtude da imposição de medidas excepcionais; Estados que cometem 

violações maciças e graves dos direitos humanos garantidos na Convenção Americana, na 

Declaração Americana ou nos demais instrumentos de direitos humanos aplicáveis – atenta-se 

principalmente às execuções extrajudiciais, à tortura e ao desaparecimento forçado –; Estados que 

se encontram em processo de transição de qualquer das três situações acima mencionadas; Estados 

que enfrentam situações, conjunturais ou estruturais, que afetam séria e gravemente o gozo dos 

direitos fundamentais consagrados na Convenção Americana ou na Declaração Americana. 

O monitoramento se dá por meio de relatórios que determinam o diálogo constante com 

o Estado-membro, visitas in loco e contribuições de atores não estatais cuja finalidade é 

acompanhar os avanços na matéria de direitos humanos nos Estados da OEA.  

 

 

 

 

 

                                                           
178 Artigo 60 do Regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, acerca do relatório sobre direitos 

humanos num Estado: a elaboração de um relatório geral ou especial sobre a situação dos direitos humanos em 

determinado Estado ajustar-se-á às seguintes normas: a. uma vez aprovado pela Comissão, o projeto de relatório 

será encaminhado ao Governo do Estado membro de que se trate, para que este formule as observações que julgar 

pertinentes; b. a Comissão indicará ao referido Estado o prazo em que devem ser apresentadas as observações; c. 

recebidas as observações do Estado, a Comissão as estudará e, à luz delas, poderá manter ou modificar seu relatório 

e decidir acerca das modalidades de sua publicação; d. se, ao expirar o prazo fixado, o Estado não houver 

apresentado nenhuma observação, a Comissão publicará o relatório do modo que julgar apropriado. 
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5. O funcionamento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos: analisando suas 

idiossincrasias 

Ao longo dos últimos 50 anos, a Organização dos Estados Americanos desenvolveu um 

complexo sistema de proteção de direitos humanos, que faz uso de diferentes ferramentas 

estrategicamente combinadas para atingir seus objetivos.179 

Com o intuito de incidir nos procedimentos da Comissão e da Corte de forma a alterar 

políticas públicas, provocar a criação de jurisprudência e promover debates na sociedade,180 

algumas entidades da sociedade civil fazem uso do litígio estratégico.181 Essa forma de ação 

compreende a propositura de um caso concreto paradigmático, acompanhada da utilização de 

estratégias judiciais e não judiciais com o objetivo de promover os mais diversos avanços em 

relação aos direitos humanos.182 

Tal conceito pressupõe a ideia de que as decisões judiciais podem produzir diferentes tipos 

de efeitos: diretos e indiretos, materiais e simbólicos.183 Efeitos diretos seriam medidas que afetam 

diretamente os participantes do litígio, enquanto os indiretos são as consequências que, ainda que 

não tenham sido estipuladas pela Corte, derivam de sua decisão. Por outro lado, efeitos materiais 

consistem em mudanças tangíveis e os efeitos simbólicos são ideias, percepções, e construções 

sociais coletivas relacionadas ao objeto da litigância.184 

A partir dessa perspectiva, a qualidade e efetividade das decisões proferidas dependem não 

apenas da mudança no comportamento das partes envolvidas, mas também da produção de 

transformações indiretas, que afetam as relações sociais e atores para além do litígio.185 Observar 

o SIDH a partir dessa percepção permite a visualização das qualidades de um sistema que, para 

                                                           
179 DULITZKY, Ariel. The Inter-American Human Rights System Fifty Years Later: Time for changes. Quebec 

Journal of International, Québec, special edition, 2011, p. 128. 
180 SECRETARIA DE REFORMA DO JUDICIÁRIO. Advocacia de interesse público no Brasil: a atuação das 

entidades de defesa de direitos da sociedade civil e sua interação com os órgãos de litígio do Estado. Brasília: 

Ministério da Justiça, 2013, p. 69. 
181 CARDOSO, Evorah Lusci Costa. Litígio Estratégico e Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Belo 

Horizonte: Fórum, 2012, p. 33. 
182 COMISIÓN MEXICANA DE DEFESA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS. Modelo para Armar. Roma 

Sur: The MacArthur Foundation, 2011, p. 13. 
183 RODRÍGUEZ-GARAVITO, César. Beyond the Courtroom: The Impact of Judicial Activism on Socioeconomic 

Rights in Latin America. Texas Law Review, Texas, vol. 89, p. 1669-1698, 2011, p. 1679. 
184 Ibid., p. 1679. 
185 Ibid., p. 1678. 
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além de solucionar questões individuais, busca causar grandes impactos sociais para o Estado e 

para a sociedade em que ele atua. 

Pela determinação, aos Estados, de um sofisticado arcabouço de reparações, especialmente 

por meio da determinação de garantias de não repetição, o sistema busca estabelecer critérios que 

sejam capazes de atacar problemas graves que, pelos mais variados motivos, acabaram por ser 

negligenciados pelos órgãos domésticos. A ideia é que a sentença internacional se infiltre nos 

Estados e exerça um efeito multiplicador.186 

 

5.1 O Litígio Estratégico na Corte 

Tendo em vista a existência das características elencadas acima, o Sistema Interamericano 

de Direitos Humanos passa a ser visto por atores da sociedade civil como um palco para a 

realização de litigância estratégica e consequente promoção de mudanças sociais. 

Dentro desse contexto, a opção por litigar estrategicamente se origina das próprias 

características do SIDH. Primeiramente, a dificuldade de atuar no sistema interamericano de 

direitos humanos – custo excessivo, longo tempo para julgamento dos casos, meandros 

desconhecidos do trâmite na Comissão e Corte – faz com que as entidades litigantes o utilizem 

apenas em casos estratégicos.187 

Além disso, as dimensões jurídica, de formação de precedentes, e social, com a propositura 

de mudanças legislativas, de políticas públicas ou de padrões interpretação para tribunais 

domésticos,188 fazem com que os possíveis ganhos do caso concreto sejam capazes de transformar 

estruturas violadoras de direitos humanos. Em outras palavras, a pretensão dos órgãos 

interamericanos de proferirem decisões que tenham o objetivo de transformar o sistema interno 

estatal e não de apenas garantir medidas meramente sancionatórias, ampliam os impactos 

promovidos pelo julgamento do caso e tornam o litígio estratégico uma grande ferramenta para 

atuação no sistema. 

Assim, os atores não estatais passam a compreender o espaço do sistema interamericano 

como um meio pelo qual é possível promover mais do que a solução do caso concreto e a reparação 

                                                           
186 CARDOSO, Evorah Lusci Costa. Litígio Estratégico e Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Belo 

Horizonte: Fórum, 2012, p. 58. 
187 Ibid., p. 62. 
188 Ibid., p. 62. 
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individual das vítimas, mas gerar o máximo impacto na política de direitos humanos no âmbito 

doméstico dos Estados da região.189 

 

5.2 Um sistema de poucos casos 

Por meio da análise do funcionamento do SIDH é possível constatar alguns sinais que 

levam o Sistema ao estigma de poucos casos. 

O período utilizado para o filtro (análise e processamento) das petições dentro da Comissão 

Interamericana, órgão que carece de recursos humanos e financeiros, afeta a celeridade das 

demandas dentro desse Sistema. De tal modo, tem-se uma jurisprudência consolidada para 

determinados casos e tipos de violações (justiça de transição, direitos das pessoas com deficiência, 

direitos indígenas, etc). Assim, esta apreciação de casos parecidos influencia os Estados ao 

assumirem compromissos com base em outros já demandados na mesma situação. Enquanto isso, 

a consolidação de soluções para violações sobre gênero, raça, religião e imigração ainda caminham 

com timidez dentro do âmbito Interamericano, diferentemente do Sistema Europeu. 

O comprometimento dos Estados americanos com o Sistema de Proteção decorre 

puramente de uma obrigação invisível diplomática no âmbito da OEA. Já na Europa, a Corte de 

Direitos Humanos advém de uma cultura democrática de integração internacional e acesso à 

justiça. 

Por fim, além dos diferentes fatores financeiros, humanos e organizacionais, com a 

integração da União Europeia e o surgimento do direito comunitário, o nivelamento constitucional 

entre os Estados Europeus favorece o compromisso diante da Corte DH e o assentamento de uma 

diversificada jurisprudência comunitária. 

 

5.3 O monopólio do envio de casos à Corte: um comparativo acesso direto Europeu 

Ao contrário do Sistema Interamericano, o Sistema Europeu prevê o acesso direto do 

indivíduo à Corte Europeia de Direitos Humanos. Após a entrada em vigor do Protocolo n. 11, o 

                                                           
189 CARDOSO, Evorah Lusci Costa. Litígio Estratégico e Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Belo 

Horizonte: Fórum, 2012, p. 63. 
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indivíduo vítima de violações de direitos humanos ou outro Estado devem apresentar sua ação 

diretamente à Corte Europeia de Direitos Humanos.190 

Tal ampliação de acesso foi responsável por fazer o número de casos crescer 

exponencialmente, gerar demandas repetitivas e tornar a função da Corte voltada para a resolução 

de caso individuais. 

Com essa mudança, atualmente, o sistema europeu apresenta novos problemas: até o final 

de 2015, quase 65.000 petições de vítimas encontravam-se pendentes na Corte, enquanto, só no 

mesmo ano, 40.650 novas denúncias foram recebidas.191 A taxa de congestionamento (diferenças 

entre entradas e saídas) continua alta, fazendo com que o número de casos não resolvidos tendesse 

a subir.192 Dessa forma, se por um lado, o Sistema Europeu ganhou relevância e cada vez mais 

indivíduos o procuram gerando conflitos entre jurisdições contrapostas e reclamos por 

implementação efetiva das decisões,193 sua atuação seu funcionamento se tornou quase 

impraticável, por conta do excesso de demandas.194 

 

5.4 Os benefícios e malefícios do acesso indireto à Corte 

Diante dos resultados proporcionados a partir da experiência europeia, mostra-se 

necessária uma reflexão acerca da possibilidade de acesso direto do indivíduo à Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 

Na forma de funcionamento atual do SIDH, a Comissão é a principal responsável pelo 

envio de casos à Corte. Tal característica deve ser vista com cautela, na medida em que não há 

qualquer normativa acerca dos critérios que determinam quando uma demanda deve tramitar 

internamente ou sobre quando um caso deve ser remetido à Corte.195 Assim, a escolha dos casos a 

serem enviados é essencialmente política, de modo que trâmite dos processos depende fortemente 

                                                           
190 RAMOS, André de Carvalho. Processo Internacional de Direitos Humanos. Editora Saraiva: São Paulo, 2015, 

p. 117 
191 Ibid., p. 117 
192 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. The ECHR in facts & figures. Strasbourg: European Court of 

Human Rights Public Relations Unit, 2015.  Disponível em: 

<http://www.echr.coe.int/Documents/Facts_Figures_2015_ENG.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2016. 
193 RAMOS, op. cit., 118 
194 CARDOSO, Evorah Lusci Costa. Litígio Estratégico e Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Belo 

Horizonte: Fórum, 2012, p. 57. 
195 Ibid., p. 52. 

http://www.echr.coe.int/Documents/Facts_Figures_2015_ENG.pdf
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de um trabalho de sensibilização da Comissão pelos representantes da vítima a respeito da 

importância caso. 

Nesse sentido, a chegada de casos diretamente à Corte permitiria uma abertura maior do 

sistema e daria maior voz às vítimas de violações, encurtando o caminho para soluções de 

conflitos, acelerando a adoção de medidas de impacto coletivo196 e impedindo que a Comissão 

funcione como um filtro político da jurisprudência da Corte. 

Por outro lado, a conjuntura atual do Sistema Interamericano de Proteção de Direitos 

Humanos – marcada por dificuldades de financiamento, falta de pessoal e atraso processual –, leva 

a Corte Interamericana a não ter capacidade institucional para lidar com um grande volume de 

casos, sugerindo a importância da Comissão como filtro de casos a serem remetidos para a Corte. 

Vale ressaltar que mesmo no sistema europeu de direitos humanos, que possui maior 

financiamento e melhor estrutura pessoal, o acesso direto das vítimas à Corte Europeia dificultou 

sua atuação, pelo número excessivo de demandas.197 

Assim, se por um lado o acesso direto do indivíduo garantiria maior abertura do sistema e 

a eliminação de uma barreira de cunho político para chegada de casos à Corte, por outro, tal 

abertura tornaria o funcionamento do SIDH quase que impraticável. 

A realidade a ser encarada é a de que a Corte deve ser responsável por julgar poucos casos. 

No entanto, estes casos devem ser tratados de forma a provocar impacto, para que situações 

similares possam ser resolvidas de forma reflexa e a partir da alteração de estruturas violadoras de 

direitos humanos, internamente.198 

 

5.5 Perfil das entidades que acessam o sistema 

Em geral, a utilização do litígio estratégico como forma de promover a transformação 

social requer certa institucionalização e profissionalização. Entidades que atuam no tema, 

especialmente no âmbito internacional, possuem objetivos delimitados, membros com formação 

especializada e formam uma ampla rede de troca de experiências e ajuda mútuas.199 

                                                           
196 CARDOSO, Evorah Lusci Costa. Litígio Estratégico e Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Belo 

Horizonte: Fórum, 2012, p. 52. 
197 Ibid., p. 57. 
198 Ibid., p. 58. 
199 Ibid., p. 44. 
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São feitas parcerias entre ONGs que trabalham especificamente com o propósito de litigar 

estrategicamente no sistema interamericano e entidades locais, que detêm uma melhor percepção 

acerca das violações enfrentadas em determinado contexto.200 

Em decorrência disso, algumas dificuldades devem ser destacadas. Primeiramente, vale 

dizer que a maioria das ONGs internacionais de direitos humanos, com raras exceções, não são 

representativas de amplos grupos de vítimas de direitos humanos. A maior parte dessas entidades 

é marcada por um perfil profissional que exclui a participação de pessoas cujo bem-estar elas 

alegam promover, fazendo com que elas possivelmente percam o contato com os aqueles que 

representam.201 

Por conta disso, corre-se o risco de que os casos julgados pelo Sistema Interamericano 

reflitam de forma muito mais evidente o interesse de organizações que detém o know how para 

acessá-lo202 do que o real interesse das vítimas de violações,203 fazendo com que ele se torne um 

ambiente acessível apenas para um grupo exclusivo de profissionais e se distancie cada vez mais 

daqueles que são realmente afetados pelas consequências dos casos julgados.204 

Assim, um instrumento que deveria funcionar como uma forma de garantir a justiça social, 

torna-se uma linguagem especializada de um grupo exclusivo de profissionais, distanciando-se 

cada vez mais daqueles que são realmente afetados pelas consequências dos casos julgados.205 

Diante desse cenário, em que a forma de trabalhar o litígio estratégico é feita por pessoas que se 

encontram em posição externa ao problema, é essencial ter em mente a importância da relação 

com a vítima e a necessidade de atuar em seu benefício. A tarefa daquele que litiga deixa de ser 

                                                           
200 CARDOSO, Evorah Lusci Costa. Litígio Estratégico e Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Belo 

Horizonte: Fórum, 2012, p. 62-63. 
201 BUKOVSKÁ, Barbora. Perpetrando el bien: las consecuencias no deseadas en la defensa de los derechos humanos. 

Sur, revista internacional de direitos humanos, São Paulo, v. 5, n. 9, p. 7-21, dez. 2008, p. 15. 
202 DULITZKY, Ariel. The Inter-American Human Rights System Fifty Years Later: Time for changes. Quebec 

Journal of International, Québec, special edition, 2011, p. 144. 
203 O que eu tenho visto em minha prática jurídica, e em cooperação com organizações internacionais de direitos 

humanos que promovem litígio estratégico é, novamente, pouca consideração sobre responsabilidades éticas ou 

mesmo respeito básico pelas vítimas. Em muitos casos, há evidentemente o conflito entre o interesse dos clientes e 

o objetivo que se quer alcançar com o caso. Eu tenho visto que no litígio internacional ou de alto impacto, o interesse 

e a opinião de demandantes particulares são raramente levados em consideração; ao contrário, eles são 

‘sacrificados’ em nome do interesse público. Normalmente, quando o caso é apresentado, ou muitas vezes mesmo 

antes, a pessoa representada é considerada como secundária, e ‘o cliente individual desaparece no pano de fundo’, 

abandonado para lidar com as conseqüências do litígio por conta própria. BUKOVSKÁ, op. cit., p. 13. 
204 Ibid., p. 15. 
205 Ibid., p. 15. 
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apenas a produção de efeitos para além do caso concreto e passa a envolver o dever de empoderar 

o outro.206 

 

5.6 O Custo e o Conhecimento como Limites ao Acesso Individual ao SIDH 

Ainda assim, mesmo que a abertura do acesso direto do indivíduo seja realizada, caberia o 

questionamento acerca da efetiva acessibilidade de todos ao SIDH. Em relação a esse tema, duas 

barreiras de acesso merecem destaque: os custos e a aquisição de conhecimento sobre o 

funcionamento do sistema. 

Quanto aos custos, vale dizer que as próprias organizações habituadas com o sistema 

enfrentam dificuldades para custear o litígio, que pode chegar à soma de 80 mil dólares por caso. 

Para as vítimas de violações de direitos humanos tais dificuldades são ainda maiores,207 

inviabilizando, em grande parte das vezes, o real acesso ao sistema. 

É nesse sentido que a partir do Regulamento de 2009, em linha com a maior autonomia 

concedida às vítimas no âmbito do procedimento perante a Corte Interamericana, foi o estabelecido 

um fundo de assistência jurídica às vítimas de violações por Estados no âmbito do Sistema IDH. 

Partindo-se do pressuposto de que um significante número de vítimas hipossuficientes, cuja 

limitação de recursos não possibilita real acesso ao Sistema IDH dados os consideráveis custos 

para litigar no sistema, e que a proteção e promoção dos direitos humanos no hemisfério se estende 

a todos os seus habitantes, sem exceção, a Corte IDH aprovou, em 2010, regulamento cuidando 

funcionamento do fundo de assistência jurídica às vítimas. 

O propósito do fundo é facilitar o acesso ao Sistema IDH de pessoas sem recursos para 

litigar adequadamente no sistema, principalmente no que se refere aos custos na produção de 

provas, prestação de declarações, assistência legal e deslocamento para audiências perante a Corte 

IDH. A decisão sobre a concessão do benefício do fundo cabe à própria Corte IDH.208 

                                                           
206 BAKER, Eduardo; CARVALHO, Sandra. Experiências de litígio estratégico no sistema interamericano de proteção 

dos direitos humanos. Sur, revista internacional de direitos humanos, São Paulo, v. 11, n. 20, p. 464-475, jun. 

2014, p. 468. 
207 CARDOSO, Evorah Lusci Costa. Litígio Estratégico e Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Belo 

Horizonte: Fórum, 2012, p. 68. 
208 Artigo 2. Pedido de benefício do Fundo de Assistência Jurídica: A suposta vítima que deseje beneficiar-se do Fundo 

de Assistência Jurídica às Vítimas deverá comunicá-lo à Corte em seu escrito de petições, argumentos e provas. 

Deverá demonstrar, mediante declaração juramentada e outros meios probatórios idôneos que satisfaçam ao 

Tribunal, que carece de recursos econômicos suficientes para saldar os custos do litígio perante a Corte 
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O pedido de benefício passa por um exame preliminar de admissibilidade, conduzido pela 

Secretaria da Corte, cuja atuação inclui a solicitação dos documentos comprobatórios dos gastos 

que se pretende financiar. Passada essa fase, os documentos são encaminhados à Presidência da 

Corte IDH, que tem prazo de três meses para analisar o pleito e avaliar os documentos antes de 

decidir pelo cabimento ou não do pedido. Em caso de parecer positivo da Presidência, a Secretaria 

da Corte administrará a designação de recursos.209 

Quanto à ausência de know-how acerca funcionamento do SIDH, vale dizer que, ainda que 

formalmente qualquer pessoa possa encaminhar uma denúncia à Corte, todo o processo é muito 

mais complexo do que isso. A propositura e acompanhamento de casos no Sistema Interamericano 

exigem um conhecimento a respeito dos trâmites do sistema e do próprio funcionamento do direito 

internacional dos direitos humanos, que a maioria das vítimas de violação não possui. 

Portanto, ainda assim, o Sistema Interamericano permaneceria destinado de fato a poucos 

atores, de modo que a ampliação do acesso do indivíduo à Corte pouco solucionaria seus principais 

desafios. 

Para que o Sistema realmente seja capaz de superar as dificuldades e problemas estruturais 

regionais de violações de direitos humanos, é necessário que seja feita uma reflexão para além da 

análise de questões procedimentais relativas ao processamento de petições individuais. Deve-se 

repensar sua agenda temática e jurisprudência, bem como seu desenho institucional, a coordenação 

e equilíbrio entre ferramentas políticas e judiciais e a possibilidade da construção de um bom 

relacionamento com os Estados.210 

 

 

 

 

 

                                                           
Interamericana, bem como indicar com precisão quais aspectos de sua defesa no processo requerem o uso de 

recursos do Fundo de Assistência Jurídica às Vítimas. 
209 Artigo 4. Administração e Designação de Recursos: A Secretaria da Corte administrará o Fundo de Assistência 

Jurídica às Vítimas. Uma vez que a Presidência determine a procedência do pedido e esta tenha sido notificada, a 

Secretaria da Corte abrirá um expediente de gastos para esse caso em articular, no qual será documentado cada um 

dos donativos que se realizem conforme os parâmetros autorizados pela Presidência. 
210 DULITZKY, Ariel. The Inter-American Human Rights System Fifty Years Later: Time for changes. Quebec 

Journal of International, Québec, special edition, 2011, passim. 
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5.7 O acesso de terceiros ao SIDH: Amicus Curiae na Corte 

O instituto do amicus curiae (amigo da corte) surgiu no Direito Processual Romano e 

sofreu mutações ao longo do tempo dentro do Direito nacional e internacional.211 O papel do 

amicus curiae, geralmente, é considerado como o terceiro que participa de forma consultiva e 

esclarecedora dentro da demanda processual. 

No âmbito do Sistema Interamericano, o amicus curiae foi definido pelo novo 

Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos em novembro de 2009 que propõe 

maior diálogo e transparência entre os diferentes atores do SIDH. O processo de consulta de 

terceiros ganhou maior relevância para que todas as pessoas e organizações interessadas possam 

participar de diferentes formas. 

 O Regulamento considera o amicus como a possibilidade de terceiros oferecer de forma 

voluntária, por meio de documento ou alegação em audiência, opinião sobre o caso ou direito em 

questão, colaborando para com o Tribunal na resolução da demanda.212 

Conforme dispõe o Regulamento, o amicus curiae poderá solicitar apresentação de opinião 

em qualquer momento dentro do processo, no prazo de 15 dias à celebração da audiência pública, 

ou quando não houver audiência pública será dentro dos 15 dias após à resolução referente ao 

prazo outorgado para envio das alegações finais. Inclusive, está também prevista a possibilidade 

de encaminhar o pedido de amicus durante os procedimentos de supervisão de cumprimento de 

sentença e das medidas provisórias.213 

Além disso, quando um Estado solicita opinião consultiva, a Presidência da Corte 

disponibiliza o informe dos pontos submetidos à consulta e fixa um prazo para os interessados 

enviar opiniões e pareceres por meio endereço eletrônico ou físico da Corte.214 

Ao enviar um parecer faz-se necessário encaminhar em conjunto as cópias das identidades 

dos responsáveis pela formulação da opinião, endereços físicos, eletrônicos, telefones e os demais 

meios de recebimento de notificações, e quando apresentado por uma entidade ou organização, 

                                                           
211 SILVA, Christine Oliveira Peter da; GONTIJO, André Pires. O Amicus Curiae no processo constitucional o papel 

do "amigo da corte" na construção do decision-making no âmbito da suprema corte dos Estados Unidos. Revista 

Direito Público, Brasília, v. 5, n. 21, p. 7-26, mai./jun. 2008. passim. 
212 Artigo 2.3. do Regulamento da Corte Interamericana. 
213 Artigo 44.3. do Regulamento da Corte Interamericana 
214 Artigo 73.3 do Regulamento da Corte Interamericana 
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cabe ao representante legal assinar e enviar os documentos probatórios de existência legal da 

organização, conforme dispõe à página de informações do website da Corte IDH. 

 Por fim, após envio à Presidência, o escrito de amicus curiae será levado ao conhecimento 

das partes para que assim possam ter maiores informações e esclarecimentos sobre a opinião 

compartilhada. 

Esta abertura democrática de participação e aproximação de terceiros à Corte IDH tem 

demonstrado crescente interesse de organizações, entidades e pessoas que pretendem contribuir 

com a solução das demandas interamericanas, bem como consolidar jurisprudência a favor da 

proteção dos direitos humanos. 

No Brasil, diversos organismos governamentais e não governamentais passaram a atuar de 

forma ativa perante à Corte IDH por meio da representação de amicus curiae. Isso demonstra como 

o Sistema Interamericano tem evoluído no quesito acessibilidade. 

O papel do amicus curiae no SIDH também é um importante acesso do litígio estratégico 

para pessoas e organizações. Por exemplo, a Defensoria Pública, não só do Brasil, tem crescente 

atuação como amicus por conta dos impactos que as decisões interamericanas podem gerar aos 

cidadãos mais necessitados do país. Ademais, esses órgãos podem levar ao conhecimento da Corte 

informações privilegiadas sobre violação de direitos humanos, sucedendo em favoráveis 

resultados para a proteção dos direitos das pessoas carentes da tutela estatal.215 

Consequentemente, diante da desídia estatal na proteção dos direitos humanos perante aos 

compromissos internacionais, até porque o Estado é o primeiro e maior violador de direitos, a 

forma mais efetiva de tutelar direitos humanos é ampliar o acesso de grupos e indivíduos 

interessados nas Cortes de Direitos Humanos.216 Por isso, não há dúvidas de que o o amicus curiae 

cumpre bem a democratização do acesso do individuo e dá maior abrangência a proteção dos 

direitos humanos. 

 

                                                           
215 SILVA, Franklyn Roger Alves. Defensoria Pública hoje tem papel de "amiga" do ordenamento jurídico. Revista 

Consultor Jurídico, 11 ago. 2015, Tribuna da Defensoria, online. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2015-ago-11/tribuna-defensoria-defensoria-publica-hoje-papel-amiga-ordenamento-

juridico>. Acesso em: 10 nov. 2016. 
216 BILDER, Richard B. Possibilities for development of new international judicial mechanisms. In: HENKIN, Louis; 

HARGROVE, John Lawrence. Human rights: an agenda for the next century. Washington, DC: Washington 

Studies in Transnational Legal Policy; The American Society of International Law, 1994, p. 326-327; p. 334. 

http://www.conjur.com.br/2015-ago-11/tribuna-defensoria-defensoria-publica-hoje-papel-amiga-ordenamento-juridico
http://www.conjur.com.br/2015-ago-11/tribuna-defensoria-defensoria-publica-hoje-papel-amiga-ordenamento-juridico
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5.8 O Defensor Público Interamericano 

Uma inovação interessante em relação ao acesso à justiça no SIDH foi a implementação 

da figura do Defensor Interamericano, ente encarregado de atuar em nome das vítimas que ainda 

não tenham designado representantes legais perante a Corte IDH, dado que, anteriormente, tal 

papel era desempenhado pela Comissão.217 

Os defensores interamericanos são indicados dentre integrantes das defensorias dos 

Estados partes da Convenção Americana e compõem o quadro de Defensores da Associação 

Interamericana de Defensorias Públicas (AIDef), a qual, por intermédio de acordo celebrado com 

a Corte em 2009, designará um Defensor em caso de incidência do art. 37 do novo regulamento 

da Corte. O Brasil já teve três advogados indicados ao cargo: Roberto Tadeu Vaz Curvo (DPE-

MT), Antonio José Maffezoli Leite (DPE-SP), Carlos Eduardo Barros da Silva (DPE-PA) e 

atualmente (2016) a Defensora Pública Isabel Machado (DPU-SP). Desde o início do convênio 

(janeiro de 2010), três foram os casos contenciosos designados para Defensores Públicos 

Interamericanos: Furlan vs. Argentina; Mohamed vs. Argentina; Pacheco Tineo vs. Bolívia; além 

da solicitação de parecer consultivo sobre direitos das crianças migrantes e adolescentes migrantes, 

formulado pelos Estados-membros do Mercosul. 

 

5.9 Por que um sistema de poucos casos? 

O Sistema Interamericano pode ser considerado um sistema de poucos casos a partir das 

seguintes observações:  

a) O tempo utilizado para o filtro (análise e processamento) das petições dentro da 

Comissão Interamericana, órgão que carece de recursos humanos e financeiros, acaba por 

afetar a celeridade das demandas dentro do Sistema de Proteção; 

b) Por outro lado, tem-se jurisprudência consolidada para determinados casos e tipos 

de violações (justiça de transição, direitos das pessoas com deficiência, povos indígenas, 

etc). De tal modo, a apreciação de casos parecidos influencia os Estados ao assumirem 

compromissos com base em outros já demandados na mesma situação; 

                                                           
217 Artigo 37. Defensor Interamericano: Em casos de supostas vítimas sem representação legal devidamente 

credenciada, o Tribunal poderá designar um Defensor Interamericano de ofício que as represente durante a 

tramitação do caso. 
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c) Enquanto isso, a consolidação de soluções para violações sobre gênero, raça, 

religião e imigração ainda caminham com timidez dentro do âmbito Interamericano. Isso 

também contribui para que o Sistema Interamericano seja de poucos casos; 

d) Por fim, o comprometimento dos Estados americanos com o Sistema de Proteção 

decorre puramente de uma obrigação invisível diplomática no âmbito da OEA. Enquanto 

na Europa, a Corte de Direitos Humanos advém de uma cultura democrática de integração 

internacional e acesso à justiça. Portanto, além dos fatores financeiros, humanos e 

organizacionais diferentes, com a integração da União Europeia e o surgimento do direito 

comunitário, o nivelamento constitucional entre os Estados europeus favorece o 

compromisso diante da Corte EDH e o assentamento de uma diversificada jurisprudência 

comunitária. 

 

5.10 O Atraso Processual do Sistema Interamericano 

Dentro do contexto deste trabalho percebe-se que ligada à questão da pertinência do 

acesso de indivíduos à Comissão está aquela relativa à efetividade de tal acesso, tendo em vista os 

problemas reais de manejo dos processos. Sem efetividade, qualquer Tribunal vive o drama 

labiríntico de proporcionar a entrada de elevado número de petições sem lhes conceder uma 

resposta. Com a ilusão de possuir o direito de petição, a pessoa se perde no emaranhado burocrático 

ou nos escassos meios de processar os pedidos, permanecendo na situação, talvez mais dramática 

do que a de não poder se manifestar, de simplesmente não ser ouvida pelo órgão que procurou e 

que pode ser sua última chance de obter o que considera justiça para seu caso: uma resposta válida 

a uma violação de direitos supostamente garantidos pelas normas internacionais. 

Nesse passo, o atraso processual desestrutura a legitimidade do meio de solução de 

conflitos e retira da Comissão e de qualquer Tribunal internacional a confiança que é elemento 

fundamental da mesma legitimidade. 

Trazendo tais discussões para o foco deste trabalho, Ariel Dulittzky218 diagnostica os 

entraves do Sistema Interamericano de proteção aos direitos humanos – que é composto, do ponto 

de vista do direito internacional (e não apenas das relações internacionais) pelo trabalho da 

                                                           
218 DULITZKY, Ariel. The Inter-American Human Rights System Fifty Years Later: Time for changes. Quebec 

Journal of International, Québec, special edition, 2011. passim. 
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Comissão e da Corte. De chofre, tal duplicidade processual seria um dos elementos que levaria ao 

atraso processual, comprometendo a efetividade, ao colocar em jogo, igualmente, a compliance 

dos Estados (sujeição ou observância, tantos aos preceitos da Convenção Interamericana de 

Direitos Humanos – pouco mais de setenta por cento dos Estados da região abrangida pela Carta 

– quanto dos Estados sujeitos à jurisdição da Corte – menos de setenta por cento) e o enforcement 

(realização ou execução, que é inferior a sessenta por cento) das decisões. 

A par disso, como já mencionado, o sistema seria o que recebe menos recursos, se 

considerados os demais sistemas judiciais internacionais dentre eles os de proteção regional aos 

direitos humanos – à exceção dos sistemas centro-americano e andino, em números absolutos 

conquanto, levando em consideração o número de Estados envolvidos, a proporção demonstre que 

os recursos financeiros do sistema interamericano são efetivamente os mais escassos. 

Outro aspecto relevante é o número expressivo de casos apresentados à Comissão, em 

constante elevação. A individualização dos conflitos, que repetem temas semelhantes, indicando 

um padrão repetitivo de desrespeito aos direitos humanos, e o modo como opera o sistema, incapaz 

de organizar os casos em categorias coletivas e dar-lhes soluções ou ao menos encaminhamento 

conjunto, prejudica o tempo da jurisdição. Ainda nesta face, a organização do procedimento, que 

divide a apreciação do caso em duas fases – admissibilidade e mérito –, e, ainda, impõe uma 

reapreciação de admissibilidade pela Corte, após a aceitação da Comissão, impõe um tempo 

demasiado longo (a média é de quase seis anos de procedimento até a decisão, havendo demora de 

até mais de quatorze anos). Tal demora leva à ausência de confiança e enfraquece o sistema 

protetivo. 

Os relatórios anuais demonstram, repetidamente, tal fraqueza, ao listarem as demandas 

continentais que, persistentemente, são denunciadas no sistema: insegurança civil, desigualdade, 

exclusão e marginalização social, desigualdades de gênero – com sérios atentados contra a 

segurança de homossexuais e transgêneros –, igualmente ataques contra povos indígenas e 

afrodescendentes, ausência de acesso à justiça, fragilidade dos diversos poderes judiciários, 

inclusive com problemas relativos a independência e imparcialidade judiciais, demora nos 

julgamentos, falta de instrução adequada dos procedimentos, de atenção às garantias relativas à 

due process of law, impunidade nos casos de violações de direitos, sistema prisional inadequado 
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– com prisões em condições desumanas –, detenções arbitrárias ou ainda brutalidade policial – 

num sistema ainda militarizado como no caso brasileiro. 

A própria Comissão reconhece a demora no processamento de casos, os problemas 

gerados pelo atraso e seu dever de equacionar a questão.219 Nesse sentido, criou Comissão, que 

atuou de julho de 2014 a julho de 2016 com funcionamento paralelo ao Grupo de Registro, 

composta de advogados e advogadas da Secretaria Executiva e finalidade de vencer o atraso no 

conhecimento de petições (que, pendentes de decisão, datavam até a dezembro de 2013) e buscar 

soluções amigáveis para as questões que comportem tal tentativa – em alcance de conhecimento 

de 6405 petições, com abertura de procedimentos em 1304 casos, recusa de 3508 casos e 

determinação de informações complementares em 1305. Entrementes, a despeito de tal iniciativa 

e diminuição relativa do atraso, a Comissão ainda avalia petições protocoladas no ano de 2015. 

A par disso, com base no artigo 29.15 do Regulamento da Comissão, passou-se a utilizar 

da faculdade de unificar casos que envolvem fatos similares, mesmas pessoas ou, ainda, que 

revelem o mesmo padrão de conduta, referindo-se ao mesmo contexto normativo ou institucional. 

Nessa baila, não obstante não ser órgão judicial propriamente, passou-se a considerar a 

possibilidade de se utilizar de sistema similar ao de precedentes judiciais da common-law. 

Ademais, com base no artigo 42 do mesmo Regulamento, a Comissão passou a arquivar 

casos, em decorrência da inatividade processual dos interessados (o período de consideração da 

contumácia é de cinco anos e os interessados devem ser intimados a prestar informação ou dar 

andamento ao procedimento) – nesse expediente, em 2015, foram arquivadas 107 petições. 

Por fim, a Comissão passou a retirar e simplificar os requisitos formais relativos à admissibilidade 

ou inadmissibilidade das petições, bem como considera a oportunidade de simplificar também as 

decisões relativas ao mérito dos casos – e mesmo unificar decisões de admissibilidade e mérito 

(em atenção ao artigo 36.3 do Regulamento). Conclusivamente, em recente Resolução,220 a 

Comissão passou a adotar procedimento mais expedito para as questões que demandam solução 

urgente, bem como para aquelas que admitam a celeridade.221 

                                                           
219 ORGANIZATION OF AMERICAN STATES. Comissão busca reducir atraso procesal en el sistema de 

peticiones y casos. Disponível em: <http://www.oas.org/es/Comissão/prensa/comunicados/2016/150.asp>. 

Acesso em: 02. Nov. 2016. 
220 Resolução 1/16. 
221 As decisões tomadas para tentar, ao menos, diminuir o problema do retardamento na apreciação de petições e no 

andamento processual parecem ter levado em consideração a importante contribuição aventada em SÁNCHEZ, 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/150.asp
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6. A Crise Financeira do Sistema Interamericano 

A Comissão, como órgão pertencente à OEA, é por ela financiada, dependendo muitas 

vezes, portanto, do aporte feito pelos Estados-membros daquela organização para estruturar suas 

atividades. Especificamente quanto ao financiamento da Comissão, esta recebe repasses 

financeiros de duas maneiras distintas, a saber: por meio de um fundo regular, proveniente da 

OEA, que transfere o equivalente a 6% de suas receitas anuais, o que equivale a um montante de 

aproximadamente 5 milhões de dólares; e por meio de fundos específicos, oriundos de 

contribuições voluntárias dos Estados-membros, Estados observadores, outras Organizações, 

ONGs, Universidades, dentre outros sujeitos internacionalmente reconhecidos.222 Referidos 

aportes, contudo, demonstram que o sistema opera com um volume baixo de recursos, muitas vezes 

com menos da metade do que o esperado para que seu funcionamento fosse pleno,223 assim como 

sua falência em comparação ao SEDH.224 Tais constatações reforçam o argumento de que o SIDH 

é o mecanismo internacional mais pobre do mundo.225 

Nos últimos cinco anos, o que se verificou foi não somente uma queda no volume 

transferido pelos Estados à Comissão, mas também um descaso em relação à transferência 

voluntária por parte de Estados com grande representatividade econômica no continente 

americano, caso, por exemplo, do Brasil. Verifica-se que desde 2011 o Estado Brasileiro não 

encaminhou qualquer contribuição financeira ao sistema, ao contrário de alguns de seus pares sul-

americanos, como Chile e Argentina, bem como de Estados observadores, como Dinamarca, 

                                                           
Nelson Camilo; CERÓN, Laura Lyons. El elefante en la sala. El retraso procesal en el sistema de peticiones 

individuales del sistema interamericano. In: Camila Barreto Maia et al. Desafíos del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos: Nuevos tiempos, viejos retos. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 

de Justicia, 2015, p. 230-274. 
222 COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Recursos Financieros. Disponível em: 

<http://www.oas.org/es/Comissão/mandato/recursos_financieros.asp>. Acesso em: 04 Nov. 2016. 
223 CETRA, Raísa; NASCIMENTO, Jefferson. Contando monedas: el financiamiento del sistema interamericano de 

derechos humanos. In: Camila Barreto Maia et al. Desafíos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 

Nuevos tiempos, viejos retos. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, de Justicia, 2015, p. 

62-107. Disponível em: 

 <http://www.dejusticia.org/files/r2_actividades_recursos/fi_name_recurso.759.pdf>. Acesso em: 04 Nov. 2016, p. 

65. 
224 COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Palabras del Comisionado James Cavallaro, 

Presidente de La Comision Interamericana de Derechos Humanos ante el Consejo Permanente. Disponível 

em: <http://www.oas.org/es/Comissão/actividades/discursos/25.05.16.asp>. Acesso em: 04 Nov. 2016. 
225 Id. Graficos. Disponível em: <http://www.oas.org/es/Comissão/prensa/crisis-graficos.asp>. Acesso em: 04 Nov. 

2016. 

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/recursos_financieros.asp
http://www.dejusticia.org/files/r2_actividades_recursos/fi_name_recurso.759.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/actividades/discursos/25.05.16.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/crisis-graficos.asp
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Espanha e Países Baixos.226 O corte abrupto de repasses pelo Brasil teve como marco discutido na 

doutrina e perante movimentos sociais227 a atuação da Comissão na construção da usina 

hidrelétrica de Belo Monte, que, à época, se manifestou em uma medida cautelar (MC 382/10)228 

contrariamente à continuidade das obras em razão de potenciais violações aos direitos indígenas e 

ao meio ambiente, tendo modificado seu posicionamento poucos meses após a expedição de tal 

medida,229 ante a manifestação expressa do Governo Brasileiro quanto à rigidez de suas 

determinações.230 Verifica-se, que desde aquela época, o Estado Brasileiro não apenas priorizou o 

debate sobre uma potencial reforma do sistema,231 prezando, em seus posicionamentos perante a 

Comissão, por maior transparência em seu financiamento,232 mas também deixou de oficialmente 

transmitir quaisquer valores monetários àquela instituição, sendo, portanto, contribuinte na crise 

financeira que será avaliada a seguir. 

A ausência de repasses pelos Estados-membros da Comissão ao longo dos últimos cinco 

anos culminou no colapso financeiro verificado naquele órgão no ano de 2016. A gravidade da 

crise no sistema levou o Presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em maio 

de 2016, a se pronunciar sobre o ocorrido, afirmando que se não fossem realizadas transferências 

financeiras àquele órgão, 40% de sua composição teria de ser reduzida até o final de julho daquele 

                                                           
226 Id. Specific Funds Contributions to IACHR by Donor (amounts in thousands of USD). Disponível em: 

 <http://www.oas.org/es/Comissão/mandato/finanzas/RecursosFinancieros-2011-2016.pdf>. Acesso em: 04 Nov. 

2016. 
227 VENTURA, Deisy. CETRA, Raísa Ortiz. O Brasil e o Sistema Interamericano de Direitos Humanos? De Maria da 

Penha a Belo Monte. In: José Carlos Moreira da Silva Filho; Paulo Abrão; Marcelo D. Torelly. (Org.). Justiça de 

Transição nas Américas: olhares interdisciplinares, fundamentos e padrões de efetivação. Belo Horizonte: Fórum, 

2013, p. 343-402. 
228 Ibid., p. 343-402. 
229 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Medidas cautelares outorgadas pela 

Comissão no ano 2011. Disponível em: 

 <https://www.Comissão.oas.org/medidas/2011.port.htm>. Acesso em: 04 Nov. 2016. 
230 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Nota à imprensa nº 142: Solicitação da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (Comissão) da OEA. Brasília, 5 de abril de 2011. Disponível em: 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/2555-solicitacao-da-comissao-interamericana-de-direitos-

humanos-Comissão-da-oea>. Acesso em: 04 Nov. 2016. 
231 KWEITEL, Juana. CETRA, Raísa. Muchos Brasil. Revista de la Fundación para el debido proceso (DPLF), 

ano 7, n. 19, p. 48-51, 2014. passim. 
232 CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS; GRUPO DE 

TRABAJO ESPECIAL ENCARGADO DE REFLEXIONAR SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

COMISION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SIDH. Exposiciones de la Delegación de Brasil sobre los 

temas “Soluciones Amistosas”, “Procedimientos para el trámite de casos individuales”. “Financiamiento de 

la Comissão”, “Promoción de los derechos humanos”, así como la intervención de Brasil durante la reunión 

del grupo de trabajo con la Comision celebrada el 1 de noviembre de 2011. Disponível em: 

<http://www.conectas.org/arquivos-site/OEA2(1).pdf>. Acesso em: 04 Nov. 2016. 

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/finanzas/RecursosFinancieros-2011-2016.pdf
https://www.cidh.oas.org/medidas/2011.port.htm
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/2555-solicitacao-da-comissao-interamericana-de-direitos-humanos-cidh-da-oea
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/2555-solicitacao-da-comissao-interamericana-de-direitos-humanos-cidh-da-oea
http://www.conectas.org/arquivos-site/OEA2(1).pdf
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mesmo ano. A questão, contudo, não se restringe apenas ao corte de funcionários: as consequências 

de tal diminuição afetariam também as atividades de recebimento de petições e encaminhamento 

de medidas cautelares, bem como de casos à Corte Interamericana de Direitos Humanos, além do 

trabalho de monitoramento do sistema de competência também da Comissão,233 bem como das 

Relatorias Temáticas234 e dos períodos extraordinários de sessões. A crise financeira da Comissão, 

portanto, afetou não apenas o bom funcionamento de um dos órgãos do Sistema Interamericano 

de proteção aos Direitos Humanos, mas também a efetiva proteção daqueles direitos no continente 

americano. 

Ante a grave crise financeira ora verificada, teve início na Comissão uma campanha para 

o urgente levantamento de recursos para aquele órgão, a fim de que suas atividades não restassem 

prejudicadas em relação ao ano de 2016.235 Dessa forma, documentos e infográficos foram 

produzidos e campanhas de mobilização junto à outras organizações internacionais foram 

realizadas com o fito de expor os Estados membros a obrigação de contribuir financeiramente – e 

com urgência – para com aquele órgão, bem como de sensibilizar outros Estados e a sociedade 

internacional como um todo para a existência da Comissão – muitas vezes relegada a um segundo 

plano ante a atividade da Corte – e de sua necessidade de financiamento para a efetividade de sua 

atuação no âmbito internacional. 

A estratégia de atuação da Comissão, em um primeiro momento, foi eficaz: meses após 

serem tornados públicos os problemas financeiros que a assolavam, foram verificados aportes 

financeiros por parte de Estados-membros do SIDH, como Chile, Peru, Estados Unidos e, 

especialmente Argentina,236 bem como discussões para doações de Estados europeus e 

organizações internacionais.237 Não se verificou, contudo, nenhum repasse feito pelo Brasil na 

superação da fase aguda da crise. 

                                                           
233 VENTURA; CETRA, loc. cit. 
234 COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Palabras del Comisionado James Cavallaro, 

Presidente de La Comision Interamericana de Derechos Humanos ante el Consejo Permanente. Disponível 

em: <http://www.oas.org/es/Comissão/actividades/discursos/25.05.16.asp>. Acesso em: 04 Nov. 2016. 
235 COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Crisis financiera 2016. Disponível em: 

<http://www.oas.org/es/Comissão/prensa/crisis-Comissão.asp>. Acesso em: 04 Nov. 2016. 
236 ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Comunicado de Prensa. Comision agradece aportes 

financieros y urge a redoblar esfuerzos para superar crisis financiera. Disponível em: 

 <http://www.oas.org/es/Comissão/prensa/comunicados/2016/104.asp>. Acesso em: 04 Nov. 2016. 
237 Ibid., online. 

http://www.oas.org/es/cidh/actividades/discursos/25.05.16.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/crisis-cidh.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/104.asp
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Apesar de os Estados terem contribuído às pressas com recursos para que a Comissão não 

tivesse suas atividades momentaneamente paralisadas, o que se verifica é a necessidade de uma 

profunda discussão no sistema de financiamento daquele Sistema, de forma que situações como 

essa não mais se tornem regra em um sistema de tamanha relevância para a proteção dos direitos 

humanos no continente americano. 

A crise financeira vivida pela Comissão suscita a questão sobre a urgente necessidade de 

uma reforma no financiamento daquele órgão, que deve ser resultante de uma combinação 

estratégica de repasses tanto no fundo regular quanto nos fundos específicos, a fim de equilibrar 

as contas em médio e longo prazo238 e garantir o pleno funcionamento do sistema e a consequente 

proteção efetiva dos direitos humanos no continente americano. 

Além disso, tal proposta de reforma deverá contar com a obrigatoriedade de maior volume 

de repasses feitos pelos Estados membros daquele Sistema, que muitas vezes não demonstram o 

mesmo empenho em contribuir financeiramente para seu funcionamento em comparação com 

Estados observadores ou mesmo organizações parceiras. 

Por fim, deve ser avaliada de forma crítica a atuação do Estado Brasileiro não apenas em 

relação ao corte de recursos pós-2011, mas também sua atitude diante da crise financeira verificada 

pela Comissão, sendo questionado inclusive seu silêncio no momento em que a palavra de ordem 

no sistema internacional era a cooperação entre os Estados e o primado da proteção aos Direitos 

Humanos no continente. 

 

7. Alternativas para uma maior efetividade do SIDH 

 

7.1 A Visão de Ariel Dulitzky 

Uma possível saída para a crise do SIDH pode passar pela redefinição dos papéis 

desempenhados pela Comissão e pela Corte, com o foco de atividade no desempenho de funções 

que melhor se adequam a cada uma das instituições. 

                                                           
238 CETRA, Raísa; NASCIMENTO, Jefferson. Contando monedas: el financiamiento del sistema interamericano de 

derechos humanos. In: Camila Barreto Maia et al. Desafíos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 

Nuevos tiempos, viejos retos. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, de Justicia, 2015, p. 

62-107. Disponível em: <http://www.dejusticia.org/files/r2_actividades_recursos/fi_name_recurso.759.pdf>. 

Acesso em: 04 Nov. 2016, p. 95. 

http://www.dejusticia.org/files/r2_actividades_recursos/fi_name_recurso.759.pdf
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Não se pode perder de vista que o sistema interamericano contém, em si, três subsistemas, 

que oferecem uma proteção desigual dos DH aos indivíduos:239 a proteção direcionada aos 

jurisdicionados dos Estados que ratificaram a Convenção Americana de Direitos Humanos e 

reconheceram a competência contenciosa da Corte, contando com o sistema propriamente judicial 

e a atuação tanto da Comissão quanto da Corte; a proteção direcionada aos jurisdicionados dos 

Estados que ratificaram a Convenção Americana, mas não reconheceram a competência 

contenciosa da Corte, marcada por uma atuação quasi judicial da Comissão; e a proteção conferida 

aos jurisdicionados dos Estados que somente fazem parte da OEA, podendo ser responsabilizados 

tão somente pela Comissão, no exercício de sua função quasi judicial, diante de uma violação às 

disposições da DADDH de 1948. 

Se, de um lado, pode-se perceber um acesso cada vez maior de indivíduos à Comissão, 

ocasionando um número crescente de demandas apresentadas a ela, percebe-se, de outro lado, um 

número cada vez menor de recursos humanos para a análise de todas as petições individuais, bem 

como uma redução no orçamento da Comissão. Como resultado, pode-se mencionar considerável 

demora na análise das referidas petições individuais, gerando acúmulo de petições pendentes de 

análise e resolução. 

Conforme apontado por Ariel Dulitzky,240 o SIDH adotaria procedimentos duplicados, 

uma vez que a análise de admissibilidade de um caso processa-se na Comissão Americana de 

Direitos Humanos, sendo que a Corte, muitas vezes, avoca para si segunda análise de 

admissibilidade, sob a alegação de possuir jurisdição sobre todos os casos referentes à 

interpretação e aplicação das disposições da CADH. 

Uma sugestão visando à economia de tempo e à redução dos custos – de dinheiro e de 

pessoal – com a duplicada análise da admissibilidade dos casos consistiria justamente na 

possibilidade de a Comissão ficar responsável pela análise de admissibilidade dos casos que lhe 

são submetidos e pela sua resolução amigável, ao passo que a Corte ficaria responsável pela 

averiguação dos fatos e pela elaboração das determinações legais referentes ao mérito das petições 

individuais. 

                                                           
239 Cf. DULITZKY, Ariel. The Inter-American Human Rights System Fifty Years Later: Time for changes. Quebec 

Journal of International, Québec, special edition, 2011. 
240 DULITZKY, Ariel. The Inter-American Human Rights System Fifty Years Later: Time for changes. Quebec 

Journal of International, Québec, special edition, 2011. passim. 
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Isso permitiria que a Comissão focasse atividades voltadas sobretudo para os relatórios 

temáticos e os relatórios cotidianos apresentados pelos Estados-partes, para as resoluções 

amigáveis de demandas, bem como para as visitas in loco realizadas nos diversos Estados, 

fortalecendo seu papel político de promoção e defesa dos Direitos Humanos de forma 

eminentemente preventiva. 

Aliás, a questão política apresenta-se muito arraigada no que tange à observância pelos 

Estados das decisões proferidas pela Comissão e das sentenças proferidas pela Corte. É consabido 

que falta vontade política a diversos Estados para uma ampla conformidade às decisões emanadas 

do sistema interamericano. 

Olvida-se, no entanto, que o próprio Estatuto da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos traz uma possível saída, ao dispor, em seu artigo 30, que “a Corte submeterá à Assembleia 

Geral da OEA, em cada período ordinário de sessões, um relatório sobre suas atividades no ano 

anterior”, indicando, inclusive, os casos em que um Estado não houver dado cumprimento a suas 

sentenças. 

Neste sentido, caberia à Assembleia Geral da OEA adotar as medidas cabíveis aos Estados 

que não cumprem as sentenças da Corte, uma vez que inclui-se, em seu mandato, decidir sobre a ação 

e a política gerais da Organização, nos exatos termos do artigo 54, alínea a, da Carta da OEA. 

Desta forma, os Estados membros da OEA, de forma coletiva, juntamente com a 

Organização em si, integrariam uma perspectiva de direitos humanos de forma mais sistemática, 

coerente e proeminente, utilizando-se das palavras de Ariel Dulitzky. 

Para tanto, seria necessário adotar algumas medidas, dentre as quais se destacam: 

acrescentar a defesa e proteção dos DH como um dos propósitos essenciais da Carta da OEA 

previstos no artigo 2º; assegurar independência, imparcialidade, autonomia e expertise técnica 

tanto da Comissão quanto da Corte, o que requer a autonomia financeira e administrativa de suas 

Secretarias; adotar processo mais transparente de seleção de membros da Comissão e de juízes da 

Corte; disponibilizar mais recursos do orçamento da OEA para a área de DH; e integração e total 

participação dos Estados membros no sistema de direitos humanos.241 

                                                           
241 Cf. DULITZKY, Ariel. The Inter-American Human Rights System Fifty Years Later: Time for changes. Quebec 

Journal of International, Québec, special edition, 2011. passim. 
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Para esta última recomendação, os Estados membros da OEA são instados a ratificar a 

Convenção Americana de Direitos Humanos e a reconhecer a competência contenciosa da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, de forma a não se ter concomitantemente sistemas tão 

díspares de proteção aos Direitos Humanos. 

 

7.2 A Visão de Cançado Trindade 

Segundo a perspectiva deste autor, o indivíduo é sujeito de direito internacional, pois tem 

personalidade e capacidade na ordem jurídica internacional, mas, para que exerça sua 

personalidade com igualdade de direitos perante os Estados, é necessário que disponha de 

mecanismos que possibilitem sua plena atuação no âmbito do ordenamento jurídico internacional 

e, destarte, um dos mecanismos mais contundentes para a concretização da personalidade jurídica 

internacional do indivíduo é o acesso direto aos tribunais internacionais.242 

O acesso direto do indivíduo aos tribunais internacionais decorre da aquisição de sua 

personalidade jurídica internacional, o que não se pode mais negar atualmente. Logo, a principal 

finalidade de se garantir o acesso direto do indivíduo aos tribunais internacionais é a concretização 

                                                           
242 O direito internacional passou por longa evolução para gradualmente reverter o processo que culminaria no passado 

na denegação de ‘status’ internacional aos indivíduos, a despeito da presença da preocupação imediata com o ser 

humano nos primeiros manuscritos dos chamados fundadores do direito internacional. Foi tão-somente nos tempos 

modernos que a posição mitigada dos indivíduos, aparecendo através de seu Estado, veio a ser afirmada, ao que 

vieram a se seguir formas mais aperfeiçoadas de proteção (pela ação individual). A ‘desnacionalização’ 

subsequente da proteção (a proteção generalizada dos indivíduos como tais) ampliou sensivelmente o círculo de 

pessoas protegidas no direito internacional. Os indivíduos passaram a poder exercer direitos emanados diretamente 

do direito internacional (‘droit des gens’), cuja implementação haveria de inspirar-se e fortalecer-se na noção da 

garantia coletiva dos direitos consagrados. Foi tão-somente nos tempos modernos que se veio a aceitar na teoria 

e na prática que não havia impossibilidade lógica ou jurídica de normas do direito internacional se dirigirem 

diretamente aos indivíduos como ‘pessoas protegidas’ a nível internacional. Recorde-se, a propósito, que o Parecer 

de 1928 da Corte Permanente de Justiça Internacional no caso da ‘Jurisdição dos Tribunais de Dantzig’ tornou-se 

fonte de jurisprudência precisamente para a tese de que poderiam os tratados atribuir direitos diretamente aos 

indivíduos. Os primeiros sistemas internacionais de proteção da pessoa humana permaneceram por algum tempo 

circunscritos a certas categorias de indivíduos (tais como, a partir do período do entre guerras, trabalhadores sob 

o sistema da OIT, membros de minorias, habitantes de territórios sob mando e tutela, etc). As novas correntes no 

processo de generalização da proteção dos direitos humanos (a partir do período imediatamente subsequente à II 

Guerra Mundial) pretenderam reduzir as incapacidades de pessoas que até então permaneciam sem proteção e 

superar gradualmente algumas das limitações ‘ratione personae’ (e.g. o vínculo da nacionalidade) da proteção 

(diplomática) tradicional; estas novas correntes apontavam à proteção generalizada dos indivíduos como 

indivíduos, em sua capacidade como tais, implementável pelas Partes que se obrigavam a garantir certos direitos 

básicos da pessoa humana, emanados diretamente do direito internacional (droit des gens). CANÇADO 

TRINDADE, Antônio Augusto. A proteção internacional dos direitos humanos. Fundamentos jurídicos e 

instrumentos básicos. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 06. 
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do princípio da igualdade material, para que possa demandar contra o seu próprio Estado sem o 

receio de sofrer represálias. 

O sistema regional europeu de proteção aos direitos humanos garante o acesso direto dos 

indivíduos ao seu órgão jurisdicional, mas o mesmo não se verifica no sistema regional 

interamericano de proteção aos direitos humanos, no qual há necessidade de o indivíduo submeter 

sua reclamação a uma Comissão que fará o juízo de admissibilidade do caso e, se entender 

necessário, o remeterá para o julgamento da Corte. 

Vislumbra-se na obrigatoriedade de submissão do caso à Comissão interamericana um 

entrave ao exercício das prerrogativas decorrentes da personalidade jurídica internacional do 

indivíduo, bem como uma barreira à concretização material do princípio da igualdade formal 

encartado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, no posicionamento do 

doutrinador Cançado Trindade. 

A falta de concretização material do princípio da igualdade pode decorrer da ineficiência 

e da ineficácia dos tribunais nacionais dos Estados, que não têm um histórico de levar adiante com 

responsabilidade e afinco as ações envolvendo atrocidades contra os direitos humanos. Além disso, 

a obrigatoriedade de submissão à Comissão Interamericana revela mais uma etapa na exaustiva 

caminhada do cidadão em busca da tutela jurisdicional internacional da ofensa a um direito 

humano. 

Desse modo, para que o princípio da igualdade seja concretizado no aspecto formal e 

material, é necessário que o indivíduo disponha de mecanismos internacionais que possibilitem 

seu acesso direto aos tribunais internacionais a fim de amenizar, reduzir ou aniquilar sua 

vulnerabilidade e hipossuficiência face ao Estado de origem, tornado o princípio da igualdade uma 

realidade concreta na vida do cidadão universal.243 

Assim, a concretização material do princípio da igualdade reforçaria a soberania pessoal 

do indivíduo no âmbito do ordenamento jurídico internacional, o que poderia conferir maior 

                                                           
243 Vale a pena sobre o tema consultar a posição de Antônio Cançado Trindade em suas obras: CANÇADO 

TRINDADE, Antônio Augusto. Os Tribunais Internacionais Contemporâneos. Brasília: FUNAG, 2013; 

CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Reflexões sobre a personalidade jurídica internacional dos 

indivíduos. Oxford: OUP, 2011; CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Reflexiones sobre los tribunales 

internacionales contemporáneos y la búsqueda de la realización del ideal de la justcia internacional: Os tribunais 

internacionais contemporâneos e a busca da realização do ideal da justiça internacional. Revista da Faculdade 

de Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 57, p. 37-68, jul./dez. 2010. 
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efetividade aos tribunais internacionais ao conhecerem a realidade sobre as ofensas aos direitos 

humanos perpetradas pelos Estados sob sua jurisdição, sem correr o risco de manipulação sobre 

os casos remetidos à sua jurisdição. 

Além de ser expressão da concreta realização material do princípio da igualdade, o acesso 

direto dos indivíduos aos tribunais internacionais também se revela como um direito humano 

fundamental, inalienável e incondicional, o que demanda uma revisão urgente da estrutura dos 

sistemas de proteção aos direitos humanos que exigem o juízo de admissibilidade por um órgão 

que não tenha a função jurisdicional, e exemplo da Comissão, no âmbito da OEA. 

Além disso, Antônio Augusto Cançado Trindade assevera que a jurisdição obrigatória 

dos tribunais internacionais concretizaria o acesso direto do indivíduo à justiça internacional, 

conforme trecho abaixo: 

Os indivíduos peticionários são a verdadeira parte demandante perante os 

tribunais internacionais de direitos humanos. A jurisdição obrigatória dos 

tribunais internacionais de direitos humanos é, em meu entender, o 

complemento indispensável ao direito de petição individual internacional; 

constituem eles os pilares básicos da proteção internacional, do mecanismo 

de emancipação do ser humano vis-à-vis seu próprio Estado.244 

 

Sem a garantia do acesso direto dos indivíduos aos tribunais internacionais não haverá o 

respeito ao princípio da igualdade e da liberdade previstos na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948 quanto a afirmação de que todos os seres humanos nascem livres e iguais. 

O sistema jurídico universal deve estar institucionalizado de forma a proteger e amparar 

o indivíduo frente ao Estado opressor. A existência de instituições democráticas e sólidas no 

âmbito do ordenamento jurídico universal levará, inevitavelmente, à efetividade das decisões dos 

tribunais internacionais quanto aos direitos humanos, principalmente no tocante às mudanças 

operadas nos ordenamentos jurídicos internos dos Estados opressores, seja por meio da 

jurisprudência, seja por meio de alterações legislativas, mas principalmente através da implantação 

de políticas públicas destinadas a educar para os direitos humanos. 

                                                           
244 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Os tribunais internacionais contemporâneos. Brasília: FUNAG, 

2013, p.27. 
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Conclusões 

O Sistema Interamericano de Direitos Humanos apresenta-se como um constante desafio 

teórico institucional aos olhares dos diversos atores que o estudam e utilizam. Isto pois, se 

apresenta como um sistema em paulatina construção e evolução, no mesmo sentido apresentado 

pelo douto magistério de Celso Lafer: o direito internacional dos direitos humanos não é um dado, 

mas um construído245. Nesse processo, o acesso dos indivíduos ao Sistema mostra-se como um 

dos debates mais importantes, ainda que complexos, hoje, na matéria. Por isso, buscamos com esse 

artigo apresentar um visão geral do tema, sem adotar alguns de seus aspectos com mais 

especificidade e profundidade.  

Nessa linha, buscamos, primeiramente, apresentar o pano fundo institucional e processual 

que antecede o debate teórico e sem o qual não se pode discutir os diversos temas transversais ao 

acesso à justiça e as visões teóricas deles decorrentes. Nesse ponto, exploramos com rigor a 

estrutura institucional do Sistema Interamericano em seus diversos aspectos: (i) mecanismo de 

petições e casos; (ii) mecanismo de proteção (medidas cautelares); (iii) mecanismo de promoção 

e (iv) mecanismo de monitoramento temático e geográfico. Detalhamos os detalhes processuais de 

cada mecanismo previstos nos regulamentos da Comissão e Corte Interamericana. 

Em um segundo momento, abordarmos as questões transversais ao debate de acesso à 

justiça no Sistema Interamericano, ou seja, as questões de ordem empírica e normativa direta ou 

indiretamente relacionadas ao debate. Nesse ponto, o qual denominamos de análise das 

idiossincrasias do SIDH, analisamos o Sistema em sua singularidade. Para pensar melhorias e 

novas alternativas institucionais e processuais, não se pode ignorar que o Sistema Interamericano 

é um sistema bifásico, de poucos casos, no qual predomina o litígio estratégico, que não 

proporciona o acesso direto à Corte, que passa por profundos problemas financeiros, que enfrenta 

um acumulo excessivo de casos e um longo atraso processual. O debate travado à revelia destes 

pontos está fadado a constituir-se como um debate sem lastros nas verdadeiras problemáticas do 

SIDH. 

                                                           
245 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hanna Arendt, São 

Paulo, Cia das Letras, 2009. 
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Ao final, trouxemos duas visões teóricas distintas, que propõem uma reforma do atual 

desenho institucional do SIDH: as visões de Cançado Trindade e de Ariel Dulitzky. Com isso, 

finalizamos o presente trabalho a proposta de realizar um sobrevoo sobre os pressupostos, os temas 

transversais e as proposições teóricas existentes acerca do acesso do indivíduo ao Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos. Está lançado o convite à comunidade acadêmica para a 

continuidade desse debate a partir do aprofundamento de cada um dos pontos trazidos no corpo 

desse ensaio.  
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A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

SOBRE O DIREITO AO RECURSO E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO: O 

DESCUMPRIMENTO PELO BRASIL DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS. 

THE INTERAMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS JURISPRUDENCE ON THE 

RIGHT TO APPEAL AND TO THE DOUBLE DEGREE OF JURISDICTION: THE 

VIOLATION OF THE AMERICAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS BY BRAZIL. 

Gonçalo Rezende de Melo Sant’Anna Xavier246 

 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo fazer um cotejo a respeito da interpretação dada 

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o direito ao recurso e ao duplo grau de 

jurisdição, e aquela conferida pela doutrina e jurisprudência brasileiras. Nessa toada foram 

analisados alguns casos da Corte, assim como a posição da jurisprudência brasileira e a perspectiva 

da doutrina diante de três situações práticas envolvendo essa temática: o caso do foro por 

prerrogativa de função, a condenação em segundo grau após absolvição em primeiro grau, e o 

problema do recurso contra decisão condenatória no júri. A conclusão foi a de que há violação ao 

direito ao recurso e ao duplo grau de jurisdição nos casos apresentados, apontando-se, como 

solução, uma necessária releitura, pelo legislador e pela jurisprudência, sobre o conceito de direito 

a um recurso e sobre o duplo grau de jurisdição que devemos adotar internamente: ambos devem 

ser lidos pela ótica de direito fundamental do acusado e não como um “valor de justiça”. 

PALAVRAS-CHAVE: 1. Direito ao recurso. 2. Duplo Grau de Jurisdição. 3. Direitos Humanos. 

4. Direitos fundamentais. 5. Tribunal do Júri. 

 

ABSTRACT: The goal of this paper was to compare the interpretation on the right of appeal and 

the double degree of jurisdiction of Interamerican Court Of Human Rights with Brazilian doctrine 

                                                           
246 Advogado e graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
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and jurisprudence. Thus, Court cases and also Brazilian jurisprudence and doctrine were examined 

intensively.  Three practical situations were considered: the legislative immunity, the acquittal in 

first degree and the conviction in second degree of jurisdiction, and the right to appeal against a 

conviction in the jury. It was demonstrated that there is a violation on the right to appeal and the 

double degree of jurisdiction. As a solution it is pointed out that is necessary to the legislature and 

the jurisprudence to re-read the concept of the right to appeal and the double degree of jurisdiction 

that must be adopted internally: both concepts must be read from the accused fundamental right 

and not as a “justice value” view. 

KEY-WORDS: 1. Right of appeal. 2. Double Degree of Jurisdiction. 3. Human rights. 4. 

Fundamental rights. 5. Jury. 

SUMÁRIO: 1. Do direito ao recurso e do duplo grau de jurisdição. 2. A interpretação da Corte 

Interamericana sobre os artigos 8.2, “h” e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos. 3. 

O caso brasileiro: a) A posição do STF sobre o duplo grau de jurisdição e o foro por prerrogativa 

de função; b) Sobre a absolvição em primeiro grau e condenação em segundo grau; c) A 

problemática do júri. 4. Conclusões. 5. Bibliografia. Sumary: 1. The right to appeal and the double 

degree of jurisdiction. 2. The Interamerican Court Of Human Rights interpretation of the article 

8.2, “h” and 25 of the Convention on Human Rights. 3. The Brazilian case: a) The STF position 

about the double degree of jurisdiction and the legislative immunity; b) About the acquittal in first 

degree of jurisdiction and conviction in second degree of jurisdiction. c) the problem of jury. 4. 

Conclusions. 5. Bibliography 

 

1. Do direito ao recurso e do duplo grau de jurisdição  

 O direito ao recurso e ao duplo grau de jurisdição são conceitos que guardam íntima 

relação, mas que não se confundem.  

 Conforme ensina Gustavo Badaró é possível estabelecer três fundamentos para a existência 

do direito de recorrer: o fundamento psicológico, o fundamento político e o fundamento jurídico.247 

                                                           
247 BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos recursos penais. 2ª Ed., São Paulo, RT, 2017, pág. 39. 
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O primeiro é revelador de uma necessidade psicológica que, sugere o autor, é inata a todo o ser 

humano: “ninguém se contenta com um julgamento desfavorável”.248 O segundo traz a exigência 

de controle dos atos estatais, a fim de evitar arbítrios e autoritarismo.249 O terceiro tem como 

função assegurar o “direito ao reexame das decisões por um órgão jurisdicional diverso daquele 

que proferiu a decisão, em grau de hierarquia superior”.250 

 Percebe-se, pois, que para o autor, há uma íntima relação entre ambos, uma vez que o 

direito ao recurso consagra o duplo grau de jurisdição. Por outro lado, também há recursos que 

não permitem a incidência do duplo grau. Citam-se, como exemplo, os recursos aos Tribunais 

Superiores (recurso especial e recurso extraordinário), que não teriam essa incumbência ante as 

peculiaridades de seu cabimento, possuindo uma função nomofilácica, “isto é, de controle da 

correta aplicação da Constituição e da lei federal”.251 Em sentido similar conclui Rafael Fecury 

Nogueira.252 

 Sendo assim, o duplo grau de jurisdição implica na possibilidade de análise, por outro 

órgão jurisdicional, de todas as controvérsias trazidas pelas partes, em sua inteireza, com ampla 

cognição fática e jurídica. O recurso, por sua vez, nem sempre possibilita essa análise aprofundada, 

daí porque, como já apontado, nem sempre o direito ao recurso consagra o duplo grau de jurisdição, 

ao passo que o duplo grau de jurisdição será consagrado pela via recursal. 

 No tocante à previsão constitucional, a doutrina é dividida. Conforme ensina Guilherme 

Madeira Dezem há três posições:253 os que negam a existência do direito ao duplo grau; aqueles 

                                                           
248 BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos recursos penais. 2ª Ed., São Paulo, RT, 2017, pág. 39. 
249 Ibidem, pág. 40.  
250 BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos recursos penais. 2ª Ed., São Paulo, RT, 2017, pág. 40. 
251 Ibidem, pág. 41. 
252 “O duplo grau de jurisdição, portanto, deve ser compreendido como o direito ao recurso perante um órgão 

jurisdicional superior, impondo-se nele um elemento a mais em relação ao direito ao recurso, a saber, o reexame por 

órgão jurisdicional superior. Isso porque existe a possibilidade de direito ao recurso sem duplo grau de jurisdição, 

porém, nunca o duplo grau de jurisdição sem direito ao recurso ou sem o seu instrumento (recurso). 

Consoante ENRICO TULLIO LIEBMAN, “o que se objeta com o duplo grau de jurisdição é que todas as controvérsias 

possam, depois do primeiro juízo, passar ao exame de um outro órgão (normalmente superior), para serem julgadas 

uma segunda vez, em uma nova fase processual que é o prosseguimento do mesmo processo. Essa posição demonstra 

que o duplo grau de jurisdição se concretiza com ampla cognição fática e jurídica sobre o objeto da impugnação”.”. 

NOGUEIRA, Rafael Fecury. Duplo grau de jurisdição e processo penal de competência originária de Tribunais. São 

Paulo: Universidade de São Paulo, 2016. 326 f. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito 

Processual, Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2016, pág. 71. 
253 DEZEM, Guilherme Madeira. Curso de processo penal. São Paulo, RT, 2016, pág. 29. 
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que consideram o duplo grau princípio implícito; e aqueles que o consideram princípio explícito, 

em virtude da existência do bloco de constitucionalidade amplo e os Tratados Internacionais de 

Direitos Humanos. 254 

 No plano interamericano, contudo, resta clara a previsão do duplo grau de jurisdição pelo 

disposto no art. 8.2., “h”, assim como o direito de todos a um recurso, contido no art. 25, ambos 

da Convenção Americana de Direitos Humanos. O texto da Convenção contém expressamente o 

direito de todo cidadão de recorrer de uma sentença para juiz ou tribunal superior, assim como 

garante o direito a um recurso simples, rápido e efetivo, devendo, pois, consagrar a proteção contra 

atos violadores de direitos humanos. 

 No próximo tópico será abordada a perspectiva interpretativa da Corte Interamericana a 

respeito desses dispositivos.  

2. A interpretação da Corte Interamericana sobre os artigos 8.2, “h” e 25 da Convenção 

Americana de Direitos Humanos  

 O objetivo do presente tópico é revelar a evolução da jurisprudência da Corte 

Interamericana no tocante ao direito do recurso e ao duplo grau de jurisdição, para então, nos 

tópicos seguintes, contrastá-la com a legislação e a jurisprudência brasileiras. 

 Inicialmente, e antes de se adentrar no tema propriamente dito, cabe uma breve observação 

acerca da obrigatoriedade das decisões da Corte. Como se decidiu no Caso Almonacid Arellano 

Vs Chile (2006), os Tribunais nacionais devem seguir a jurisprudência da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, e não apenas realizar controle de convencionalidade das normas da Convenção 

Americana de Direitos Humanos apenas sob o seu ponto de vista. Nesse sentido sustentou a Corte: 

“[ao exercer o controle de convencionalidade] o Poder Judiciário deve levar em conta não apenas 

o tratado, mas também a interpretação que a Corte Interamericana, intérprete última da Convenção 

                                                           
254 Contudo, é de destacar que, em diversas outras Constituições, como a de Portugal, Francesa e Argentina, não há, 

pelo menos desconsiderando a noção de bloco de constitucionalidade amplo, expressa menção ao duplo grau. 

CASARA, Rubens. O Direito do Duplo Grau de Jurisdição e a Constituição: Em busca de uma Compreensão 

Adequada. In: PRADO, Geraldo, MALAN, Diogo (coord.). Processo Penal e Democracia: Estudos em Homenagem 

aos 20 anos da Constituição da República de 1988. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2009, pág. 499. 
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Americana, fez do mesmo.”.255 E, isso decorre não apenas da obrigatoriedade da jurisdição da 

Corte, conforme o Decreto nº 4.463/2002, mas também para se evitar aquilo que André de 

Carvalho Ramos definiu como “truque do ilusionista” na aplicação dos Tratados Internacionais de 

Direitos Humanos.256 Assim, devem os Estados não apenas observar o texto da Convenção 

Americana de Direitos Humanos, mas também a interpretação dada pela Corte, última intérprete 

da Convenção. 

 Feitos esse breve esclarecimento, é possível então se adentrar no tema proposto no presente 

tópico. Conforme se verá a seguir, são quatro conceitos importantíssimos que podem ser extraídos 

da jurisprudência da Corte quanto à interpretação do art. 25: o conceito de recurso efetivo; o que 

seriam os chamados recursos ilusórios; a vinculação do direito ao recurso à noção de Estado 

Democrático de Direito; e a obrigação de respeitar direitos (art. 1.1. da Convenção). 

 Uma de suas primeiras e mais significativas manifestações sobre o direito a um recurso 

efetivo pela Corte foi feita na Opinião Consultiva nº 9/87, ao tratar sobre as garantias judiciais no 

estado de emergência. Ao rememorar o Caso Velásquez Rodríguez, afirmou-se que para a 

consagração do direito a um recurso efetivo não basta a sua mera previsão legal ou constitucional, 

mas sim que seja realmente idôneo para estabelecer se houve uma violação a um direito humano 

e prover as formas de remediá-la. Sustentou-se, ainda, que não podem ser considerados efetivos 

os chamados recursos ilusórios, a partir das condições gerais do país e das circunstâncias 

particulares de um caso concreto. Sobre o conceito de recurso ilusório, a Corte sustenta que ocorre 

quando “sua inutilidade tenha sido demonstrada na prática, porque o Poder Judiciário carece de 

independência necessária para decidir com imparcialidade ou porque faltam os meios para 

executar as suas decisões; por qualquer outra situação que configure um quadro de denegação da 

justiça”, que a Corte define como nos casos de retardo injustificado na decisão ou por qualquer 

                                                           
255  Conforme Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, parágrafo 124. 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/7172fb59c130058bc5a96931e41d04e2.pdf [acessado em 

06.04.2018] 
256 “Temos mantido, então, uma interpretação nacional [dos textos internacionais], o que torna o regime jurídico dos 

direitos humanos manco e incoerente: universal no texto, nacional na aplicação e interpretação de suas normas na vida 

cotidiana. Essa dicotomia (universalismo na ratificação versos localismo na aplicação) representa o velho “truque do 

ilusionista” do plano internacional: os Estados ratificam tratados, os descumprem cabalmente, mas alegam que estão 

cumprindo.” RAMOS, André de Carvalho. Processo Internacional de direitos humanos. 2ª Ed, São Paulo, Saraiva, 

2012, pág. 31. 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/7172fb59c130058bc5a96931e41d04e2.pdf
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outra causa que impeça a vítima de acesso ao recurso.257 Nesse mesmo sentido já decidiu a Corte 

em diversos outros casos.258 

 Ainda nessa toada, no Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala (2003), a Corte foi além, ao 

afirmar que o direito a um recurso simples e rápido, além de um direito fundamental, constitui-se 

como “um dos pilares básicos, não só da Convenção Americana de Direitos Humanos, como do 

próprio Estado de Direito em uma sociedade democrática”.259 Associa-se, assim, o direito ao 

recurso à própria existência do Estado Democrático de Direito. 

 Outra importante posição tomada pela Corte diz respeito à proteção conferida pelo direito 

ao recurso. No Caso Cantos Vs. Argentina (2001) previu o Tribunal que a garantia consagrada no 

art. 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos não deve proteger apenas os direitos 

contidos no próprio Pacto, mas também os protegidos pela legislação interna do país.260 Afirmou, 

na mesma oportunidade, que qualquer norma ou medida que impeça ou dificulte o exercício desse 

direito constitui uma violação ao acesso à justiça. 

 Reafirmando-se a garantia prevista no art. 25, no tocante à efetividade do recurso, a Corte 

trouxe, na OC nº 11/90, mais um importantíssimo aspecto nessa temática: a tolerância, pelo Estado, 

quanto a circunstâncias ou condições que impeçam os indivíduos de fazer uso do direito ao recurso 

constitui uma violação ao art. 1.1. da Convenção Americana de Direitos Humanos (Obrigação de 

respeitar direitos).261 Essa é uma importante observação, uma vez que o Estado não pode valer-se 

                                                           
257 Conforme Corte IDH. Garantías judiciales en estados de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana 

sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, parágrafo 24. 
258 Conforme Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú - Sentencia de 28 de febrero de 2003; Caso Baena Ricardo y otros 

Vs. Panamá - Sentencia de 28 de noviembre de 2003; Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú - Sentencia de 28 de febrero 

de 2003; Caso Las Palmeras Vs. Colombia - Sentencia de 4 de febrero de 2000 - (Excepciones Preliminares); Caso 

Ivcher Bronstein Vs. Perú Sentencia de 6 de febrero de 2001 (Reparaciones y Costas); Caso Bámaca Velásquez Vs. 

Guatemala -  Sentencia de 25 de noviembre de 2000 (Fondo); Corte IDH. Caso Mohamed Vs. Argentina. Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 noviembre de 2012. 
259 Conforme Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 

2003. Serie C No. 103., parágrafo 117. 
260 Conforme Caso Cantos Vs. Argentina. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de septiembre de 2001. Serie C 

No. 85., parágrafo 52.  
261 Conforme Corte IDH, Excepciones al agotamiento de los recursos internos (Arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención 

Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90 de 10 de agosto de 1990. Serie A No. 11., 

parágrafo 34. 
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de meras formalidades fúteis para negar o exame de um recurso, assim como não pode chancelar 

práticas cujos efeitos é impedir certos litigantes de utilizar o direito a um recurso. 

 Com relação à interpretação do art. 8.2. “h”, a Corte vem, ao longo dos últimos anos, 

vinculando sua análise com a do art. 25, e trazendo importantes paradigmas para a compreensão 

do conteúdo e alcance do duplo grau de jurisdição. É possível inferir, da análise dos casos, a 

existência de três importantes aspectos quanto à interpretação do art. 8.2. “h”: primeiro a 

importância do duplo grau de jurisdição; segundo o que se entende por “juiz ou tribunal superior”; 

e terceiro as características mínimas que o recurso deve ter. 

 Sobre a importância do duplo grau de jurisdição, a Corte vem reiteradamente afirmando 

que é expressada pela revisão integral da sentença condenatória, confirmando o fundamento e 

outorgando maior credibilidade ao ato jurisdicional do Estado, além de conferir maior segurança 

e tutela dos direitos do acusado (cf. Caso Barreto Leiva Vs Venezuela – 2009).262 Além disso, é 

concretizada mediante um recurso que outorgue a possibilidade de revisão integral da sentença 

condenatória, como decidido no Caso Mohamed Vs. Argentina (2012).263 

 Quanto ao segundo aspecto mencionado, a Corte analisou a hipótese de julgamento de 

crime militar praticado por civil, em segundo grau, por órgão vinculado à Justiça Militar, quando 

no primeiro grau o julgamento não se deu pela justiça especializada. Naquela oportunidade frisou-

se que o direito de recorrer da sentença não se satisfaz com a mera existência de um órgão de grau 

superior, devendo o Tribunal revestir-se de características jurisdicionais que o legitimam a 

conhecer do caso. Assim, o julgador de segundo grau deve ser o juiz natural, do contrário não será 

legítima e válida essa etapa processual.264  

 Já no Caso Herrera Ulloa Vs Costa Rica (2004), sobre o direito de recorrer da sentença, 

sustentou-se ser essa uma garantia primordial que se deve respeitar dentro do marco de um devido 

processo legal, permitindo-se que a sentença seja revista por um “juiz ou tribunal distinto e de 

                                                           
262 Conforme Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 

2009. Serie C No. 206, parágrafo, 89. 
263 Conforme Caso Mohamed Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 

noviembre de 2012. Serie C No. 255., parágrafo 97. 
264 Conforme Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 

1999. Serie C No. 52., parágrafo 161. 
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superior hierarquia orgânica”.265 Repare-se que, nesse caso, a expressão acrescenta duas 

exigências à interpretação do art. 8.2., “h”: primeiro que o juiz ou tribunal devem ser distintos; e 

segundo de superior hierarquia orgânica.  

 Ao se pronunciar no conhecido Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela (2009), em que se 

discutiu se o foro por prerrogativa de função, na mais alta Corte do país, em tese violaria ou não o 

direito ao duplo grau de jurisdição, a Corte foi enfática ao afirmar negativamente, mas teceu 

importantes conclusões sobre a polêmica. Independentemente dessa previsão legítima dos Estados, 

deve-se permitir a possibilidade de se recorrer da decisão condenatória, o que não ocorreu no caso 

concreto. Mencionou-se, a título de exemplo, a possibilidade de o julgamento de primeira instância 

ficar a cargo do Presidente ou de uma sala de um órgão colegiado superior e o conhecimento do 

recurso ficando a cargo do Tribunal Pleno, com exclusão daqueles que já haviam se 

pronunciado.266 Nesse mesmo sentido, a Corte reafirmou sua posição no Caso Liakat Ali Alibux 

Vs. Suriname (2014).267 Percebe-se, pois, que a Corte mitigou a exigência de um órgão 

hierarquicamente superior nesses casos, já que afirmou expressamente pela convencionalidade do 

foro por prerrogativa de função na mais alta Corte de um país, desde que preenchidas as condições 

expostas.268 

 No tocante ao terceiro aspecto, há importantes considerações a serem trazidas. 

Primeiramente, a Corte em seus julgados remete à necessidade de o recurso poder ser interposto 

antes que a sentença adquira a qualidade de coisa julgada (cf. Caso Herrera Ulloa Vs Costa 

                                                           
265 “158. La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantia primordial que se debe respetar en el 

marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal 

distinto y de superior jerarquía orgânica.”. Conforme Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107. 
266 Conforme Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 

2009. Serie C No. 206, parágrafo 90. 
267 Conforme Caso Liakat Ali Alibux Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 30 de enero de 2014. Serie C No. 276, parágrafo 105. 
268 Quanto à posição doutrinária, conforme ensina RAFAEL FECURY NOGUEIRA, majoritariamente não se exige 

que o órgão julgador seja necessariamente hierarquicamente superior. Para o autor, “a expressão tribunal superior 

extraída dos Diplomas Internacionais deve ser concebida apenas no sentido processual, como um órgão diverso 

daquele que proferiu a decisão com competência para o reexame, permitindo-se o estabelecimento de uma organização 

jurisdicional horizontal (mesma hierarquia orgânica) com competência revisional entre si”. NOGUEIRA, Rafael 

Fecury. Duplo grau de jurisdição e processo penal de competência originária de Tribunais. São Paulo: Universidade 

de São Paulo, 2016. 326 f. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito Processual, 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2016, pág. 143. 
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Rica).269 Além disso, uma das mais importantes considerações da Corte e que impactará 

enormemente na compreensão trazida nesse artigo diz respeito à obrigatoriedade de o recurso 

possibilitar o exame integral da decisão recorrida, com ampla análise de fatos e provas. No 

conhecido Caso Mohamed Vs. Argentina (2012), o Sr. Carlos Alberto Mohamed foi absolvido em 

primeira instância por homicídio culposo, tendo sido condenado em segunda instância após recurso 

do Ministério Público. A Corte reiterou sua jurisprudência, no sentido de consagrar o direito ao 

duplo grau de jurisdição como um direito do acusado.270 Ainda, reconheceu que o recurso à 

disposição do acusado não cumpria com essa missão, por ter um alcance limitado.271 Conclui a 

Corte que o Estado violou o art. 8.2, “h”, por não prever o sistema processual argentino um 

“recurso ordinário acessível e eficaz, que permitisse um exame da sentença condenatória contra o 

senhor Mohamed (...)”, tendo também constatado que “o recurso extraordinário federal e o recurso 

de reclamação, como salvaguarda de acesso ao primeiro, não constituíram, no caso concreto, 

recursos eficazes para garantir esse direito”.272 

 Por fim, a Corte, recentemente, condensou e resumiu, didaticamente, sua jurisprudência 

nessa temática no Caso Norín Catrimán e Outros Vs Chile (2014). Na ocasião estabeleceram-se as 

seguintes garantias mínimas que todo recurso deve ter, reafirmando-se sua jurisprudência sobre o 

tema:273 a) Recurso ordinário: deve ser garantido antes da formação da coisa julgada, como 

expressão do direito de defesa do acusado; b) Recurso acessível: as formalidades devem ser 

mínimas, evitando-se os chamados recursos ilusórios; c) Recurso eficaz: deve permitir a obtenção 

de resultados ou respostas segundo o fim pelo qual foi concebido; d) Recurso que permita um 

exame ou revisão integral da sentença recorrida: deve-se permitir a análise de matéria fático-

probatória e jurídica, pois há uma interdependência entre as questões fáticas e a aplicação do 

direito, “de forma que uma errônea aplicação dos fatos implica uma equivocada ou indevida 

                                                           
269 Conforme Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, parágrafo 158. 
270 Conforme Caso Mohamed Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 

noviembre de 2012. Serie C No. 255, parágrafo 97. 
271 Conforme Caso Mohamed Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 

noviembre de 2012. Serie C No. 255, parágrafo 110. 
272 Conforme Caso Mohamed Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 

noviembre de 2012. Serie C No. 255, parágrafo 112. 
273 Conforme Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279, parágrafo 270. 
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aplicação do direito”, obtendo-se, assim, o duplo grau de jurisdição; e) Recurso ao alcance de toda 

pessoa condenada: aqui o direito deve ser reconhecido inclusive diante de uma sentença que 

revoga uma decisão absolutória; f) Recurso que respeite as garantias processuais mínimas: deve-

se observar as regras do art. 8 da Convenção. 

 Existe, contudo, uma única exceção do duplo grau de jurisdição na jurisprudência da Corte. 

Trata-se da hipótese da interposição de recurso judicial contra decisões tomadas no marco de um 

juízo político, levado a cabo pelo Poder Legislativo, ocasião em que o recurso contra essas decisões 

políticas, dirigido ao Poder Judiciário, restringir-se-á à análise de violação ao devido processo 

legal. Assim decidiu a Corte em duas oportunidades: Caso do Tribunal Constitucional Vs. Peru 

(2001) e Caso do Tribunal Constitucional (Camba Campos e outros) Vs. Equador (2013).274 

3. O caso brasileiro 

a) A posição do STF sobre o duplo grau de jurisdição e o foro por prerrogativa de função 

 O Supremo Tribunal Federal, ao longo da vigência da Constituição de 1988, foi provocado 

em diversas ocasiões para responder se o duplo grau de jurisdição está, ou não, contemplado em 

nossa legislação nacional, nos casos de foro por prerrogativa de função. Percebe-se, ao longo 

dos anos, uma mudança de postura da jurisprudência do Tribunal. Constata-se a existência, até 

então, de quatro fases na jurisprudência do Supremo: a primeira de total indiferença ao duplo grau; 

a segunda de reconhecimento de que o duplo grau integra o ordenamento em virtude do que dispõe 

a Convenção Americana de Direitos Humanos, mas sem amparo constitucional; a terceira que 

afirma ter o duplo grau status constitucional, mas sem garantia àqueles que respondem a processos 

originários de Tribunais; e a quarta em que, se por um lado se reconhece o duplo grau como 

garantia do acusado, inclusive em julgamentos ocorridos nas hipóteses de foro por prerrogativa de 

função, sinaliza a insuficiência da legislação atual na matéria.275 

 Quando à primeira fase, como decisão paradigmática, cita-se o RHC 79785-RJ, julgado em 

29.03.2000, em que o Supremo sustentou que “não é possível, sob as sucessivas Constituições da 

                                                           
274 Conforme Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, parágrafo 236.  
275 Nesse tópico foi de grande valia a pesquisa feita por Rafael Fecury Nogueira em sua tese de doutorado, o que 

facilitou, e muito, a esquematização feita. 
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República, erigir o duplo grau em princípio e garantia constitucional, tantas são as previsões, na 

própria Lei Fundamental, do julgamento de única instância ordinária, já na área cível, já, 

particularmente, na área penal.”. Além disso, sobre a temática envolvendo os dispositivos da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, disse o Tribunal a prevalência da Constituição 

Brasileira frente a “quaisquer convenções internacionais, incluídas as de proteção aos direitos 

humanos, que impede, no caso, a pretendida aplicação da norma do Pacto de São José”. E, por fim, 

quanto ao direito ao recurso nos casos de condenações relacionadas ao foro por prerrogativa de 

função, afirmou peremptoriamente inexistir qualquer direito nesse sentido: “Toda vez que a 

Constituição prescreveu para determinada causa a competência originária de um Tribunal, de duas 

uma: ou também previu recurso ordinário de sua decisão (CF, arts. 102, II, a; 105, II, a e b; 121, § 

4º, III, IV e V) ou, não o tendo estabelecido, é que o proibiu. 2. Em tais hipóteses, o recurso 

ordinário contra decisões de Tribunal, que ela mesma não criou, a Constituição não admite que o 

institua o direito infraconstitucional, seja lei ordinária seja convenção internacional”.276 

 A segunda fase inicia-se com o julgamento do HC 88.420-PR, julgado em 17.04.2007. Na 

ocasião, decidiu-se que o duplo grau de jurisdição tem aplicabilidade no processo penal, 

sobrepondo-se à já revogada regra do art. 594 do Código de Processo Penal, que impunha ao réu 

a obrigatoriedade de se recolher à prisão para recorrer, uma vez ter o Brasil aderido à Convenção 

Americana de Direitos Humanos, a qual prevê o direito ao duplo grau.277 

 Na terceira fase o STF conferiu status constitucional ao duplo grau, mas sem dar-lhe 

eficácia aos condenados originariamente nos Tribunais.278 

                                                           
276 Conforme STF, RHC 79785, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 

29/03/2000, DJ 22-11-2002 PP-00057 EMENT VOL-02092-02 PP-00280 RTJ VOL-00183-03 PP-01010. 
277 Nesse sentido: “(...) O decreto de prisão preventiva, porém, pode subsistir enquanto perdurarem os motivos que 

justificaram a sua decretação. III - A garantia do devido processo legal engloba o direito ao duplo grau de jurisdição, 

sobrepondo-se à exigência prevista no art. 594 do CPP. IV - O acesso à instância resursal superior consubstancia 

direito que se encontra incorporado ao sistema pátrio de direitos e garantias fundamentais. V - Ainda que não se 

empreste dignidade constitucional ao duplo grau de jurisdição, trata-se de garantia prevista na Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos, cuja ratificação pelo Brasil deu-se em 1992, data posterior à promulgação 

Código de Processo Penal. VI - A incorporação posterior ao ordenamento brasileiro de regra prevista em tratado 

internacional tem o condão de modificar a legislação ordinária que lhe é anterior. VII - Ordem concedida.” 

STF, HC 88420, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 17/04/2007, DJe-032 

DIVULG 06-06-2007 PUBLIC 08-06-2007 DJ 08-06-2007 PP-00037 EMENT VOL-02279-03 PP-00429 LEXSTF 

v. 29, n. 345, 2007, p. 466-474. 
278  Nesse sentido a decisão no Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 601832-SP, julgado em 17.03.2009: 

“não obstante o fato de que o princípio do duplo grau de jurisdição previsto na Convenção Americana de Direitos 



 
POLIFONIA                     REVISTA INTERNACIONAL   ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO            N. 1 NOVA SÉRIE    2018    OUTONO/INVERNO 

 

191 
 

 Por fim, pode-se cogitar de uma quarta fase, ainda incipiente, inaugurada com o julgamento 

da Ação Penal 470, em seu 26º Agravo Regimental. Na ocasião discutiu-se o cabimento dos 

embargos infringentes em julgamento de ação penal originária do próprio Tribunal, em nome da 

consagração do duplo grau de jurisdição. Prevaleceu o cabimento quando houvesse 4 votos 

favoráveis à defesa apenas. No entanto, admitiu o próprio Tribunal que a solução encontrada ainda 

era insuficiente para fazer valer o duplo grau, ainda mais em face da jurisprudência da Corte 

Interamericana.279 Como já exposto, a solução encontrada pelo STF na AP470 de fato não está 

de acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana, já que o direito ao recurso e ao duplo 

grau devem conferir ao acusado um recurso acessível, ou seja, sem grandes formalidades quanto 

ao seu cabimento e que não seja um recurso ilusório, o que não ocorre diante da necessidade de 4 

votos favoráveis à defesa, além, é claro, de necessariamente ser julgado por juízes diversos 

daqueles que julgaram em primeira instância, o que também não ocorre com a solução encontrada, 

conforme decidido no Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela (2009). 

 Sobre o tema, interessante e perspicaz a crítica de Gustavo Badaró, com a qual se concorda 

integralmente: 

 “Há necessidade inegável de um recurso ordinário, com feições de apelação, para o STJ, 

das decisões condenatórias proferidas pelos TJs e TRFs, em caso de suas competências 

originárias. Aqui, portanto, o problema seria apenas a criação de mais um recurso para o 

STJ. No mesmo sentido, deveria ser criado um recurso ordinário para o STF, para as 

condenações decorrentes de competência originária do STJ. 

Mais complexa é a questão das ações de competência originária do STF (...). A solução 

mais radical, e que reforçaria sua natureza de corte constitucional, seria eliminar 

totalmente a sua competência para ações penais originárias (...).”280 

                                                           
Humanos tenha sido internalizado no direito doméstico brasileiro, isto não significa que esse princípio revista-se de 

natureza absoluta.”. Indo além, afirmou o STF que há exceções ao duplo grau no texto constitucional: “A própria 

Constituição Federal estabelece exceções ao princípio do duplo grau de jurisdição. Não procede, assim, a tese de que 

a Emenda Constitucional 45/04 introduziu na Constituição uma nova modalidade de recurso inominado, de modo a 

conferir eficácia ao duplo grau de jurisdição.” Conforme STF, AI 601832 AgR, Relator(a):  Min. JOAQUIM 

BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 17/03/2009, DJe-064 DIVULG 02-04-2009 PUBLIC 03-04-2009 EMENT 

VOL-02355-06 PP-01129 RSJADV jun., 2009, p. 34-38 RT v. 98, n. 885, 2009, p. 518-524. 
279 Nesse sentido o voto do Min. Celso de Mello: “Na realidade, não se pode deixar de reconhecer que os embargos 

infringentes, tais como instituídos no inciso I do art. 333 do RISTF, mostram-se insuficientes à plena realização de 

um direito fundamental assegurado pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Artigo 8º, n. 2, “h”) e que 

consiste na prerrogativa jurídico-processual de o condenado “recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior”.”. 
280 BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos recursos penais. 2ª Ed, São Paulo, RT, 2017, pp. 77-78. 
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 Consta-se, assim, que há franca violação ao duplo grau de jurisdição nos processos de 

competência originária de Tribunais, pela ausência de um recurso ordinário contra decisão 

condenatória, sob a perspectiva adotada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

b) Sobre a absolvição em primeiro grau e condenação em segundo grau 

 A hipótese de absolvição em primeiro grau, com condenação em segundo grau, após 

recurso do Ministério Público, foi bem delineada pela Corte Interamericana no Caso Mohamed 

Vs. Argentina (2012). E, no caso brasileiro, para hipóteses como essas, não há um recurso na 

legislação que contemple o direito do acusado ao duplo grau de jurisdição, já que tanto o recurso 

especial, quanto o recurso extraordinário, têm fundamentação vinculada, e impedem a ampla 

rediscussão de fatos e provas. Inclusive, a matéria está pacificada na jurisprudência, como se 

constata, por exemplo, pela Súmula 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não 

enseja recurso especial.”). 

 No fundo, o que fez a Corte foi reafirmar a verdadeira natureza jurídica do duplo grau de 

jurisdição segundo a concepção da Convenção. Sobre o tema, Gustavo Badaró faz uma importante 

diferenciação, revelando que são duas as perspectivas do duplo grau: como um mecanismo que 

busca alcançar um “valor de justiça” (ou aprimoramento da justiça) ou como uma garantia do 

acusado.281 Pela primeira perspectiva compreende-se o duplo grau como direito conferido a ambas 

as partes, ou seja, acusador e acusado. Pelo segundo viés, o duplo grau restringir-se-ia como direito 

fundamental conferido ao acusado em face do Estado. A opção adotada na CADH, sem dúvida, 

considera o duplo grau como direito do acusado, e não como “valor de justiça”, em franca oposição 

ao que prevê a normativa interna brasileira. A opção do Código de Processo Penal foi pela primeira 

perspectiva, possibilitando ao Ministério Público a interposição de recurso com amplo efeito 

devolutivo contra a sentença que absolve o acusado.282  

                                                           
281 Nesse sentido: “Do que foi exposto, é de se concluir que o duplo grau de jurisdição pode ser visto sob duas 

perspectivas, que levarão a resultados distintos: (i) como um mecanismo que busca dar prevalência ao “valor justiça”, 

permitindo a correção do erro judiciário, tanto sobre as questões de direito, quanto sobre as questões de fato; e (ii) 

como “garantia do acusado”, fortalecendo a sua presunção de inocência, em caso de condenação em primeiro grau ou 

segundo grau.”. BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos recursos penais. 2ª Ed, São Paulo, RT, 2017, pág. 72. 
282 A doutrina processual vem acompanhando, há tempos, essa mesma perspectiva adotada pela Corte Interamericana. 

FAUZI HASSAN CHOUKR sustenta, sobre a polêmica, que a Convenção “se funda numa revisão de natureza da 

relação jurídica recursal e apresenta como consequência que o exercício do recurso pelo acusador público ou privado 

contra a sentença absolutória configuraria, na verdade, um novo julgamento, violando a impossibilidade de que alguém 



 
POLIFONIA                     REVISTA INTERNACIONAL   ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO            N. 1 NOVA SÉRIE    2018    OUTONO/INVERNO 

 

193 
 

 Nesse mesmo sentido as lições de Rubens Casara, que vai além, ao sustentar inexistir, 

verdadeiramente, no processo penal, um direito de ação para o Ministério Público. Para o autor, o 

que existe, de fato, é apenas o dever estatal de dar início à persecução penal em juízo sem, contudo, 

existir o dever equivalente de provocar o segundo grau de jurisdição. Conclui o autor dizendo que 

“no processo penal, diante de suas particularidades, que acabam por defini-lo como um 

instrumento estatal de contenção do poder penal em garantia do indivíduo, o direito ao recurso é o 

meio de exteriorização ou, melhor, a manifestação do direito fundamental ao duplo grau de 

jurisdição, que é titularizado apenas pelo acusado, em garantia da ampla defesa e da liberdade”.283

  

 O autor parece comungar, assim, da visão pela qual, para se conferir eficácia verdadeira ao  

duplo grau284 como um direito do acusado, não cabe ao Ministério Público recorrer da sentença 

absolutória. É fato incontroverso, pois, que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, um 

recurso que cumpra a finalidade de conferir ao acusado o duplo grau, quando absolvido em 

primeiro grau e condenado em segundo. Dessa forma, uma primeira proposta seria, então, eliminar 

a possibilidade de o Ministério Público recorrer da sentença absolutória. 

 Se aprofundando verdadeiramente nessa tese, Geraldo Prado traz algumas justificativas 

pertinentes: 

                                                           
se submeta a uma nova persecução com base na mesma situação fática já decidida”. CHOUKR, Fauzi Hassan. Código 

de Processo Penal: Comentários Consolidados & Crítica Jurisprudencial – Vol. 2. Belo Horizonte, Editora D’Plácido, 

2017, pág. 341. 
283 CASARA, Rubens. O Direito do Duplo Grau de Jurisdição e a Constituição: Em busca de uma Compreensão 

Adequada. In: PRADO, Geraldo, MALAN, Diogo (coord.). Processo Penal e Democracia: Estudos em Homenagem 

aos 20 anos da Constituição da República de 1988. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2009, pág. 508. 
284 Relevante, também, as críticas ao próprio modelo de duplo grau existente na prática, que também são feitas pelo 

autor. Nesse sentido “Pode-se afirmar que o direito ao recurso e o duplo grau de jurisdição são mitos na justiça criminal 

pátria (Casara, 2015), tendo em vista o esvaziamento de seu (já majoritariamente impreciso) conteúdo na dinâmica 

procedimental dos tribunais. (...) Na sessão de julgamento, apesar de determinada pela colegialidade (em que três 

desembargadores devem decidir o pedido de impugnação), em regra os demais julgadores acompanham sem maiores 

crítica o voto do relator, o que é descrito como uma “síndrome da unanimidade nas câmaras criminais (Valença, 2014). 

Afirma-se que “nos tribunais colegiados, a prática forense desnaturalizou a ideia do debate, em razão da sobrecarga 

de trabalho, o que ocasionou a mudança da deliberação, que é eminentemente um processo de construção conjunta, 

para a aprovação escrita de projetos de decisões (Gonzáles Postigo, 2014, pág. 373).” GALÍCIA, Caíque Ribeiro, 

VASCONCELLOS, Vinícius Gomes de. O esvaziamento do direito ao recurso na prática brasileira: devido processo 

penal na América Latina e respeito à oralidade e à publicidade no juízo recursal. In: BALLESTEROS, Paula R. 

(coord.). Desafiando a inquisição: ideias e propostas para a reforma processual penal no Brasil. Santiano, CEJA, 2017, 

pp. 173-174. 
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i) Não há como se supor que o Tribunal, que não tem contato com as mesmas provas e argumentos, 

fará justiça e modificará a sentença absolutória;285 

ii) Valendo-se do direito comparado, mencionando as disposições quanto ao tema no Direito 

anglo-saxão, afirma que no Direito Inglês o recurso é exclusivo da Defesa, só havendo recurso 

para a acusação nas decisões interlocutórias. O mesmo ocorre no Direito norte-americano. Afirma 

que em ambos os regramentos “a idéia do prolongamento do direito de ação e do prolongamento 

do direito de defesa no plano dos recursos implica em violação ao princípio do Juiz Natural, nesta 

dimensão substancial, porque se o tribunal não teve contato com as provas e não teve contato com 

os argumentos das partes não terá, a rigor, como julgar melhor”.286 

iii) Com base em julgados da Suprema Corte dos Estados Unidos, no sentido de que a admissão 

do recuso do Ministério Público significa submeter o réu a um segundo julgamento pelo mesmo 

fato.287 

iv) Como melhor interpretação das normas da Convenção Americana de Direitos Humanos e do 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. 

 Trata-se de proposta interessante, principalmente sob a perspectiva de que os institutos do 

direito processual penal e os direitos fundamentais do acusado devem ser lidos a partir da ótica de 

uma necessária contenção do poder de polícia estatal, consagradora de um verdadeiro Estado 

Democrático de Direito. Nas palavras de Peter Häberle “democracia é o “domínio do cidadão” 

(Herrschaft des Bürgers), não do Povo, no sentido de Rousseau (...). A democracia do cidadão está 

muito próxima da idéia que concebe a democracia a partir dos direitos fundamentais e não a partir 

                                                           
285 Nesse sentido: “(...) se o acusador não convence o juiz, não há porque supor que o tribunal que normalmente não 

terá contato com as mesmas provas e com os mesmos argumentos, e que se limitará a uma atividade de interpretação 

de textos, fará justiça modificando a sentença absolutória.” PRADO, Geraldo. Duplo Grau de Jurisdição no Processo 

Penal Brasileiro: Visão a Partir da Convenção Americana de Direitos Humanos em Homenagem às Idéias de Julio B. 

J. Maier. In: BONATO, Gilson (org.). Direito Penal e Processual Penal: Uma Visão Garantista. Rio de Janeiro, Editora 

Lumen Juris, 2001, pág. 115. 
286 PRADO, Geraldo. Duplo Grau de Jurisdição no Processo Penal Brasileiro: Visão a Partir da Convenção Americana 

de Direitos Humanos em Homenagem às Idéias de Julio B. J. Maier. In: BONATO, Gilson (org.). Direito Penal e 

Processual Penal: Uma Visão Garantista. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2001, pág. 115. 
287 PRADO, Geraldo. Duplo Grau de Jurisdição no Processo Penal Brasileiro: Visão a Partir da Convenção Americana 

de Direitos Humanos em Homenagem às Idéias de Julio B. J. Maier. In: BONATO, Gilson (org.). Direito Penal e 

Processual Penal: Uma Visão Garantista. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2001, pág. 115. 
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da concepção segundo a qual o Povo soberano limita-se apenas a assumir o lugar do Monarca”.288 

E, na esteira desse raciocínio, afirmam Zaffaroni, Batista, Alagia e Slokar que “o poder punitivo é 

um fato político dotado de força irracional, e a contenção e filtragem do direito penal deve ser 

racional para compensar, até onde puder, sua violência seletiva.”289 Sendo assim, firmada a 

premissa da sempre necessária contenção do poder punitivo e (também) persecutório do Estado, 

assim como de que a democracia nada mais é do que o domínio do cidadão ancorada nos direitos 

fundamentais, sendo o duplo grau um direito fundamental do acusado, nada mais natural do que 

admitir que não cabe ao órgão acusador recorrer contra uma sentença que reconheceu, após a 

produção de todas as provas produzidas pela acusação, que o acusado é inocente.  

 Importante lembrar que esse modelo não é novo, sendo existente, por exemplo, no sistema 

processual norte-americano: trata-se do chamado only one shot. 290 A acusação tem apenas uma 

chance para obter o veredicto condenatório. Isso porque, a 5ª emenda291 proíbe (pelo menos em 

tese)292 a chamado double jeopardy clause (duplo risco de condenação). 

 Reconhece-se, contudo, as dificuldades políticas que essa proposta acarretaria, que 

certamente sofreria ataques, no sentido de compactuar com a “impunidade”, etc.293 Além disso, 

                                                           
288 HÄBERLE, Peter. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista 

e “procedimental” da Constituição. Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, pág. 38. 
289 ZAFFARONI, E. Raúl, BATISTA, Nilo, ALAGIA, Alejandro, SLOKAR, Alejandro. Direito penal brasileiro, 

segundo volume. Rio de Janeiro, Revan, 2010, pág. 25. 
290 RAMOS, João Gualberto Garcez. Curso de Processo Penal norte-americano. São Paulo, RT, 2006, pág. 194. 
291 Segundo a emenda V, “nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or 

limb”. RAMOS, João Gualberto Garcez. Curso de Processo Penal norte-americano. São Paulo, RT, 2006, pp. 265-

266.  
292 Destaca-se, contudo, que a doutrina do duplo risco enfrenta grandes entraves, o que se deu a partir do conhecido 

“Caso Rodney King”. Nesse sentido: “um júri do condado de Los Angeles absolveu quatro policiais acusados de 

agredir o cidadão negro Rodney King durante diligência em sua prisão [em 1992]. Ocorre que, durante o julgamento, 

foi exibido um vídeo onde claramente aparecem quatro policiais agredindo violentamente o preso, já dominado. O 

júri de maioria branca absolveu os acusados. (...) A solução [em face dessa absolvição] foi encontrada por meio da 

utilização da “doutrina da soberania dupla” (dual sovereignty doctrine), tradicional na Suprema Corte desde Barron 

v. The Mayor and City of Baltimore, 32 US (7 Pet.) 243 (1833) (...). Segundo essa doutrina – virtualmente  superada 

pela revolução constitucional da “Corte de Warren” –, as diversas esferas estaduais e a federal são como soberanias 

no âmbito da administração da Justiça, nem as constituições nem as cartas de direitos obrigam-nas reciprocamente. 

Assim, o fato de a esfera estadual ter absolvido os acusados não impediria a esfera federal de processá-los pelos mesmo 

fato, com base em leis federais; da mesma maneira, se absolvido em um Estado, poderia ser condenado em outro pelo 

mesmo fato.” RAMOS, João Gualberto Garcez. Curso de Processo Penal norte-americano. São Paulo, RT, 2006, pp. 

134-135.   
293 PRADO, Geraldo. Duplo Grau de Jurisdição no Processo Penal Brasileiro: Visão a Partir da Convenção Americana 

de Direitos Humanos em Homenagem às Idéias de Julio B. J. Maier. In: BONATO, Gilson (org.). Direito Penal e 

Processual Penal: Uma Visão Garantista. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2001, pág. 117. 
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também seria compreensível eventual crítica no sentido de conferir apenas a um juiz tamanha 

responsabilidade, já que seu veredicto não poderia mais ser discutido. A fim de amenizar essa 

enorme responsabilidade, uma possível solução seria a adoção de julgamento colegiado já em 

primeiro grau, como no modelo chileno (seguindo também os mesmos passos quanto ao modelo 

acusatório).294 Trata-se, enfim, de proposta que guarda coerência e merece ser considerada, pelos 

motivos já expostos. 

 Ao tratar dessa problemática, Gustavo Badaró, por sua vez, traz uma proposta intermediária 

que, se por um lado objetiva consagrar o duplo grau nos termos da jurisprudência da Corte 

Interamericana, compreendendo-o como direito do acusado e não mais somente como um “valor 

de justiça”, por outro não impede, em todos os casos, o Ministério Público de interpor recurso 

contra eventual sentença absolutória. 

 Propõe o autor a criação de uma “apelação limitada”, direcionada ao Tribunal de Justiça 

ou Tribunal Regional Federal, restrita às questões de direito (i) e, no que tange à matéria de prova 

(ii), com o objetivo apenas de controlar a legalidade do que foi produzido, a “racionalidade do 

método de valoração da prova e da completude da valoração dos elementos probatórios 

produzidos, além do acerto na aceitação de eventual narrativa alternativa apontada como 

caracterizadora de uma hipótese geradora de dúvida razoável e, por fim, de controle da motivação 

realizada pelo julgador.”295 Acrescenta-se, ainda, outra limitação ao caso de sentença 

condenatória: só poderia o Parquet recorrer, (iii) visando à majoração da pena, quanto aos aspectos 

de controle de legalidade.296 

 Com essa solução, segundo o autor, não seria necessário estabelecer-se um “terceiro grau”, 

uma vez que o reexame de uma condenação em segundo grau poderia ser feito pelos Tribunais 

                                                           
294 BARROS, Flaviane de Magalhães, MARQUES, Leonardo Augusto Marinho. A Atuação do juiz no contraditório 

dinâmico: uma análise comparativa entre o sistema processual penal adversarial chileno e o modelo constitucional de 

processo brasileiro. In: BALLESTEROS, Paula R. (coord.). Desafiando a inquisição: ideias e propostas para a reforma 

processual penal no Brasil. Santiago, CEJA, 2017, pág. 352. 
295 BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos recursos penais. 2ª Ed, São Paulo, RT, 2017, pág..75. 
296 BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos recursos penais. 2ª Ed, São Paulo, RT, 2017, pág..75. 
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Superiores, já que o recurso do Tribunal a quo já teria se dado sob o enfoque de questões de 

direito.297 

 Cabe destacar, na esteira dessa posição adotada, que o Tribunal Constitucional Espanhol 

não apenas consagra o duplo grau como direito do acusado, mas caminha no sentido de vedar a 

amplitude do recurso do Ministério Público ao segundo grau de jurisdição, em sentido próximo ao 

anteriormente trazido. Nesse sentido Rafael Fecury Nogueira, ao comentar a sentença STC/2002 

daquele Tribunal: “(...) em caso de apelação de sentenças absolutórias fundadas na apreciação da 

prova sem a produção de novas provas na fase recursal, não pode o Tribunal ad quem revisar a 

valoração das provas produzidas na primeira instância, quando por sua natureza se exige imediação 

e contraditoriedade (STC 167/2002). Essa nova apreciação da prova, portanto, apenas seria 

permitida em caso de sentença condenatória.”.298 Sobre essa temática, a partir dessa decisão do 

Tribunal Constitucional Espanhol, inaugurou-se na Espanha intenso debate sobre o alcance desse 

modelo de apelação limitada nos casos de condenação em segundo grau. Conforme ensina o juiz 

espanhol Cándido Conde-Pumpido Tourón, existem dois modelos de apelação atualmente vigentes 

a partir de uma perspectiva de direito comparado: o modelo de apelação plena (“volle Berufung”) 

e de apelação limitada (“beschränkte Berufung”).299 E em especial sobre a mencionada decisão, 

trouxe o autor quatro importantes conclusões: (i) Não pode o Tribunal ad quem proceder a nova 

valoração das provas produzidas em primeiro grau, quando se exigir a imediação e o contraditório; 

(ii) devem os Tribunais aceitar que a revisão fática contra os réus são limitadas; (iii) os Tribunais 

de segundo grau não estão autorizados a estabelecer um procedimento oral para reiteração de 

                                                           
297 “Mesmo uma apelação limitada do Ministério Público não impediria o problema de o Tribunal poder condenar 

quem foi absolvido em primeiro grau. Nesse caso, contudo, como o recurso de apelação somente foi cabível por 

questões de direito, não seria necessário que se estabelecesse um “terceiro grau”. Isso porque o reexame da condenação 

proferida pelos TJs ou TRFs, sobre o enfoque das “questões de direito”, poderia ser feito por meio de recurso especial 

e extraordinário.”. BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos recursos penais. 2ª Ed, São Paulo, RT, 2017, pág. 76. 
298 NOGUEIRA, Rafael Fecury. Duplo grau de jurisdição e processo penal de competência originária de Tribunais. 

São Paulo: Universidade de São Paulo, 2016. 326 f. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em 

Direito Processual, Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2016, pp. 115-116. 
299 TOURÓN, Cándido Conde-Pumpido. El derecho a la doble instancia penal presente y futuro. Consequencias 

prácticas de la nueva doctrina constitucional sobre la revisión fáctica em las sentencias de apelación penal. In: 

Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, XV, 2003, pág. 23. 
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provas já produzidas; (iv) não há impedimento, puro e simples, da apelação contra sentença 

absolutória, inclusive sobre matéria fática, desde que não afetem a imediação e o contraditório.300  

 Essa perspectiva, contudo, não foi a adotada pela Corte Constitucional Italiana. Instada a 

se manifestar sobre a chamada “Lei Pecorella”, que exclui do Ministério Público a possibilidade 

de recorrer de sentença absolutória (com exceção de produção de prova nova), a Corte “declarou 

a [sua] ilegitimidade constitucional”, e “considerou que a restrição do poder do Ministério Público, 

em relação aos poderes de impugnação do acusado caracterizava uma radical assimetria, porque 

enquanto este poderia recorrer de uma sentença condenatória, aquele não podia apelar de uma 

sentença de absolvição (...)”.301  

 Há alguns questionamentos que se colocam, quando se analisam os critérios trazidos pela 

Corte e a proposta de uma “apelação limitada”: o Tribunal poderá, em julgamento de “apelação 

limitada”, condenar o réu absolvido em primeiro grau, com base apenas na apreciação de matéria 

de direito, ou deverá determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, após eventual provimento 

de recurso ministerial, para que então se proceda a um novo julgamento? Se se admitir a 

condenação, haverá violação ao duplo grau pela inexistência de recurso com ampla discussão sobre 

matéria fática ao STJ e STF? A resposta para ambas as perguntas pode estar (e aqui é apenas uma 

hipótese) no que foi decidido pela Corte no Caso Norín Catríman Vs. Chile (2014). Na ocasião 

sustentou-se que o direito ao recurso deve permitir um exame ou revisão integral da sentença 

recorrida, com ampla análise de matéria fático-probatória e jurídica, já que “uma errônea aplicação 

dos fatos implica uma equivocada ou indevida aplicação do direito”. Há, nessa conclusão, a 

constatação de que matéria de fato e de direito são, no fundo, incindíveis, ou seja, não há como, 

num recurso que propicie o duplo grau de jurisdição, separar matéria de fato e matéria de direito. 

                                                           
300 TOURÓN, Cándido Conde-Pumpido. El derecho a la doble instancia penal presente y futuro. Consequencias 

prácticas de la nueva doctrina constitucional sobre la revisión fáctica em las sentencias de apelación penal. In: 

Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, XV, 2003, pp. 56-57. Ainda, a respeito dessa perspectiva trazida pela 

jurisprudência e doutrina espanhola, especificamente sobre o princípio da imediação, GUSTAVO BADARÓ, 

mencionando IACOVIELLO, traz importante crítica, no sentido de que a imediação não é um método de 

convencimento do juiz, mas sim uma técnica de formação de prova, e conclui que “num modelo cognitivo de processo 

penal, que deve produzir resultados racionalmente controláveis, é inaceitável que tais fatores [como, por exemplo, 

“sinais paralinguísticos dos depoimentos”] possam determinar a absolvição ou condenação de alguém.”. BADARÓ, 

Gustavo Henrique. Manual dos recursos penais. 2ª Ed, São Paulo, RT, 2017, pág. 65. 
301 BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos recursos penais. 2ª Ed, São Paulo, RT, 2017, pág. 68. 
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 A partir desse raciocínio, não resta outra alternativa senão a de concluir pela total 

impossibilidade de, em um recurso de “apelação limitada”, o Tribunal vier a condenar o acusado 

em virtude do provimento de recurso ministerial. Só haveria, então, uma única solução possível ao 

julgamento desse recurso, se provido: o retorno dos autos ao primeiro grau, para que o juiz possa, 

então, analisar a matéria por completo e realizar o juízo absolutório ou condenatório a partir da 

exata compreensão do direito realizada pelo Tribunal ad quem. Se se admitisse a hipótese de que 

o segundo grau poderia, apreciando o ponto específico de violação ao direito trazido pelo MP, 

proceder à análise de toda a controvérsia de fato, certamente estaríamos diante de um recurso que 

na sua essência permitiria a ampla análise de fatos e provas, desvirtuando por completo a própria 

noção de “apelação limitada” que, reitera-se, não teria o condão de reconhecer ao Ministério 

Público o direito ao duplo grau. As hipóteses recursais de uma “apelação limitada” seriam 

pontuais, e não permitiram a ampla análise de fatos e provas pelo Tribunal ad quem. Nessa linha, 

admitindo-se a hipótese não defendida aqui (de que poderia o Tribunal condenar o acusado após 

recurso do Ministério Público em uma “apelação limitada”), e apenas para efeito argumentativo, 

uma vez provido o recurso ministerial, condenando-se o acusado diretamente em segundo grau, 

somente com a existência de um recurso ao terceiro grau, que propiciasse ao acusado ampla 

discussão sobre matéria fática, consagrar-se-ia o duplo grau de jurisdição, na forma proposta pela 

Corte Interamericana, o que, salvo melhor juízo, não é o intuito da corrente proposta. 

 Reafirma-se ainda a mesma observação feita anteriormente, sobre o juízo colegiado em 

primeiro grau: trata-se de proposta pertinente e que, nesse caso, também amenizaria a inexistência 

de possibilidade, ao Parquet, de discutir fatos e provas em segundo grau, conferindo maior garantia 

ao pronunciamento judicial de primeiro grau. 

 Há, contudo, uma única ressalva a ser feita, que não afeta em nada o raciocínio proposto, 

mas cuja análise é eminentemente pragmática. É de se questionar se, de fato, o duplo grau seria 

satisfeito com o modelo de “apelação limitada”, ou se não teríamos recursos ministeriais 

disfarçados, cujo objetivo velado seria a rediscussão de prova e fatos, com impedimento de acesso 

aos Tribunais Superiores pelos mais variados motivos contra decisões emanadas do segundo grau 

de jurisdição. A jurisprudência defensiva dos Tribunais Superiores, no Brasil, é uma realidade. 

Será que tanto o STJ, quanto o STF, seriam capazes de corrigir eventuais incursões em matéria 
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fático-probatória, realizadas indevidamente pelos Tribunais de segundo grau, em recursos 

interpostos pelo Ministério Público? Não é demais lembrar que, acertadamente, nos termos da 

jurisprudência da Corte Interamericana, o direito ao recurso não admite o chamado recurso 

ilusório, ou seja, aquele cuja sua inutilidade tenha sido demonstrada na prática, por qualquer 

situação que configure um quadro de denegação da justiça, como incansavelmente se vê pela 

adoção de uma jurisprudência defensiva pelos Tribunais Superiores. Essas são dúvidas que não 

invalidam a proposta trazida, mas que suscitam legítimos questionamentos de ordem prática, tendo 

em vista a realidade atual vivenciada no Brasil, no tocante a como o Poder Judiciário lida com o 

direito penal e processual penal.  

 Por fim, também é possível sustentar que a criação de um recurso de natureza ordinária, ou 

mesmo uma segunda apelação, com endereçamento ao STJ, poderia ser uma outra forma de 

contemplar o direito ao duplo grau em casos de condenação nesses casos, funcionando o Tribunal 

como um “terceiro grau”. Entretanto, essa sem dúvida é a proposta que traz maiores dificuldades, 

tanto de ordem teórica, quanto prática. Isso porque a função do STJ é, precipuamente, 

nomofilácica, e não a análise exaustiva de fatos e provas em processos que não são de sua 

competência originária. E mais, produziria uma situação incompreensível, em que alguns acusados 

teriam o direito de ver seu caso sendo julgado, com profundidade, pelo STJ, ao passo que outros 

não, questionando-se se essa opção não violaria a igualdade de tratamento, ou se apenas não 

produziria um fator de incompreensão do sistema recursal. Não se trata, inadvertidamente, de 

comparar essa hipótese aos que detém foro por prerrogativa de função, caso em que o trato 

diferencial é justificado em razão do cargo ocupado, ao passo que, num recurso ordinário como 

um “terceiro grau”, não haveria qualquer distinção com os demais acusados. No mínimo traria 

uma incompreensão lógica ao sistema recursal. Por fim, produziria indevida distorção de ordem 

prática, ao obrigar que o acusado se dirigisse à Capital do país para ver seu primeiro recurso contra 

a condenação julgado. 

 Assim, três são as possibilidades para se consagrar o duplo grau aos condenados em 

segundo grau e absolvidos em primeiro: ou se extingue a possibilidade de o Ministério Público 

recorrer de sentenças absolutórias; ou se cria uma “apelação limitada” para o Parquet; ou se 

inaugura um “terceiro grau” no STJ. Sem dúvida, as duas primeiras propostas são mais 
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interessantes do que a terceira; a primeira interessante sob o ponto de vista de contenção do poder 

persecutório do Estado, mas certamente com grandes dificuldades de ser aprovada, em termos 

políticos; e a segunda como uma interessante saída em termos teóricos, mas com um grande desafio 

de ordem prática, em vista da famigerada jurisprudência defensiva. 

c) A problemática do júri 

 Entre as hipóteses previstas no art. 593, III, do Código de Processo Penal, não consta a 

possibilidade de revisão integral da condenação, por meio de um recurso ordinário, que permita a 

rediscussão de toda a matéria debatida em Plenário. Por outro lado, conforme já narrado, no Caso 

Norín Catríman Vs. Chile (2014), a Corte Interamericana reafirmou sua posição no sentido de que 

o direito ao recurso deve permitir um exame ou revisão integral da sentença recorrida, com ampla 

análise de matéria fático-probatória e jurídica, já que “uma errônea aplicação dos fatos implica 

uma equivocada ou indevida aplicação do direito”. Sendo assim, a polêmica envolvendo o júri é 

responder se a restrição imposta ao recurso de apelação contra a decisão condenatória do Tribunal 

do Júri viola o duplo grau de jurisdição e como lidar com a soberania dos veredictos se afirmativa 

a resposta. 

 Para responder à questão trazida a debate, é preciso, compreender a natureza do Júri 

enquanto instituição, se integra ou não o Poder Judiciário, assim como entender o alcance da 

interpretação conferida ao duplo grau, enquanto direito do acusado, e se tem o condão de permitir 

valer-se o acusado de um recurso com amplo efeito devolutivo, capaz de rediscutir o que já foi 

decidido no primeiro julgamento. 

 No tocante a se o júri integra, ou não, o Poder Judiciário, há posições diversas na doutrina. 

Por um lado há quem defenda que o Tribunal do Júri pertence ao Poder Judiciário. Nesse sentido, 

por exemplo, afirma Guilherme de Souza Nucci: “É praticamente pacífico na doutrina ser o júri 

um órgão do Poder Judiciário, embora lhe seja reconhecida a sua especialidade (...). No mesmo 

sentido, encontra-se a posição de Angelo Ansanelli (...)”.302 Em sentido contrário, Lênio Luiz 

                                                           
302 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo, RT, 2008, pág. 45. 
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Streck: “(...) pela razão de não ser o júri, simplesmente, um órgão do Poder Judiciário, tanto assim 

que não se submete ao princípio da fundamentação das decisões.”.303 

 Se adotada a compreensão de que o júri não faz parte do Poder Judiciário, sendo expressão 

de um poder político soberano do povo, talvez até fizesse algum sentido afirmar que o duplo grau 

de jurisdição poderia ceder à soberania dos veredictos, pela ausência de um recurso com amplo 

efeito devolutivo. Além disso, há uma exceção ao duplo grau de jurisdição na jurisprudência da 

Corte: nos casos de julgamentos de natureza política, admite-se que o recurso contra essa decisão 

pode restringir-se à análise de violação ao devido processo legal, ou seja, sem a ampla análise de 

fatos e provas, conforme decidido no Caso do Tribunal Constitucional Vs. Peru (2001) e Caso do 

Tribunal Constitucional (Camba Campos e outros) Vs. Equador (2013). Não se trata exatamente 

da mesma discussão, mas sendo o júri uma expressão do poder soberano do povo, que não 

fundamenta suas decisões explicitamente, segundo essa concepção, não haveria sentido em admitir 

um recurso contra essa decisão, pelo menos no tocante ao mérito, se adotada a perspectiva do júri 

como instituição não integrante do Poder Judiciário. 

 Por outro lado, a compreensão do enquadramento do júri como órgão do Poder Judiciário 

tem grande valia porque se o júri faz parte do Poder Judiciário, suas decisões, em última análise, 

são o produto final de um processo judicial, que imporá uma pena ao acusado, ainda que 

explicitamente não fundamentada quanto ao mérito. Não que assim não o seja, na prática, se 

considerado o júri fora do Poder Judiciário, mas a exata compreensão do júri como parte integrante 

do processo conduz à conclusão de que a inexistência de possibilidade de ampla revisão do que 

foi julgado pelos jurados poderia, sem dúvida, violar o duplo grau de jurisdição, não estando os 

jurados, seres humanos que são, imunes ao erro. E mais ainda compreendendo o júri como inserido 

dentro do Poder Judiciário. Tratando dessa mesma polêmica, dessa vez travada na doutrina 

espanhola, sobre o recurso de apelação no direito processual penal espanhol e o duplo grau, 

afirmam José María Rifá Soler e José Francisco Valls Gombau: “No es certa la afirmación de que 

                                                           
303 STRECK, Lenio Luiz. Tribunal do júri: símbolos e rituais. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 1993, pág. 138. 
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el recurso de apelación contra la sentencia definitiva del Tribunal del Jurado satisfaga 

completamente el derecho a la doble instancia”.304 

 A problemática ganha uma maior complexidade quando se analisa o raciocínio feito no 

Caso Castillo Petruzzi e Outros Vs. Peru (1999), em que a Corte afirmou que o direito de recorrer 

da sentença não se satisfaz com a mera existência de um órgão de grau superior, devendo o 

Tribunal revestir-se de características jurisdicionais que o legitimam a conhecer do caso. Assim, o 

julgador de segundo grau deve ser o juiz natural, do contrário não será legítima e válida essa etapa 

processual. Para efeitos de satisfação do duplo grau, na visão da Corte, não haveria como o 

Tribunal cumprir esse papel, a uma porque o recurso de apelação tem fundamentação restrita, e a 

duas por não seria o juiz natural da causa.305 Logo, só caberia ao próprio júri, nesse raciocínio, 

reformar a primeira decisão. A não ser que se alterasse a compreensão de que o júri é sempre o 

juiz natural, ou se relativizasse essa compreensão, enxergando dessa forma apenas para a hipótese 

em que se recorre contra uma absolvição. Atualmente, por exemplo, é possível a desconstituição 

do julgado do júri por meio de revisão criminal, o que faz questionar até que ponto prevalece a 

regra da soberania dos veredictos segundo concepção que condicione a reversão de uma 

condenação apenas ao júri. 

 A despeito dessa discussão, adota-se, aqui, a compreensão de que o júri faz parte do Poder 

Judiciário, na exata compreensão trazida, no sentido de que se insere dentro de um processo 

judicial, cuja finalidade é impor a mais grave das sanções, que é a perda da liberdade, com todas 

as consequências que acarreta essa conclusão, e particularmente, cujo processo se submete às 

mesmas regras dos demais processos de natureza penal.  

 Como argumentos que sustentam a existência de violação ao duplo grau, citam-se seis. 

Primeiro porque, como já mencionado, a verdadeira democracia é palco do chamado “domínio do 

cidadão”, e não do Povo, concebida a partir dos direitos fundamentais e não “segundo a qual o 

                                                           
304 SOLER, José María Rifá, GOMBAU, José Francisco Valls. Derecho Procesal Penal. Madrid, Iurgium editores, 

2000, pág. 413. 
305 Isso porque, a legislação processual brasileira adotou, nas palavras de GUSTAVO BADARÓ, uma “linha 

intermediária” entre a irrecorribilidade das decisões do Júri e o poder de reforma de suas decisões. BADARÓ, Gustavo 

Henrique. Manual dos recursos penais. 2ª Ed, São Paulo, RT, 2017, pág. 241. 
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Povo soberano limita-se apenas a assumir o lugar do Monarca”, como afirma Peter Häberle.306 O 

poder soberano do povo cede, necessariamente, aos direitos fundamentais, incluindo o direito ao 

duplo grau de jurisdição, mesmo quando o povo for chamado a decidir num processo de natureza 

judicial, como no caso do júri. Essa natureza judicial do processo, cujo resultado é a imposição de 

uma pena privativa de liberdade, atrai para si as normas de direitos fundamentais, incluindo o 

direito a um recurso com amplo efeito devolutivo, já que não se está realizando um julgamento de 

natureza política pura e simplesmente, além, é claro, de o júri poder cometer erros. O jurado, 

quando condena, reconhece a existência de um fato típico.307 Está, portanto, proferindo um 

julgamento jurídico. Segundo porque sob a ótica do Direito Internacional dos Direitos Humanos, 

os Tratados e Convenções devem ser interpretados à luz da boa-fé e “segundo o sentido comum 

atribuível aos termos do tratado em seu contexto e à luz de seu objetivo e finalidade”, nos termos 

do art. 31.1 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Assim, consagrado o direito ao 

duplo grau na CADH, como expressão de um direito do acusado, sua inobservância pode gerar 

responsabilização internacional do Brasil, lembrando que se parte, aqui, da premissa de que o 

Tribunal do Júri faz parte do Poder Judiciário, com todas as suas implicações. Terceiro porque 

constitui dever de todos os Estados que aderiram à Convenção Americana de Direitos Humanos 

respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos (dever de respeito), assim como garantir seu 

livre e pleno exercício (dever de garantia), nos termos de seu art. 1.1, e constitui dever dos Estados 

adotar disposições de direito interno, quando tais direitos não forem garantidos pela legislação 

interna, conforme dispõe o art. 2 da CADH. Quarto porque, nos termos do art. 5º, § 2º, da CF, “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.”. Quinto porque, ainda que admitida eventual colisão entre duplo grau e soberania dos 

veredictos, a prevalência deste, se em conflito com aquele, não se sustentaria em vista da regra da 

                                                           
306 HÄBERLE, Peter. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista 

e “procedimental” da Constituição. Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, pág. 38. 
307 Nesse sentido, José Frederico Marques: “Constitui erro clamoroso, condenado pela ciência processual moderna, a 

afirmativa de que os jurados só decidem matéria de fato – o Júri decide questões de fato e de direito. (...) Já ensinava 

Carrara que não existe julgamento pelo tribunal do júri em que os jurados não sejam chamados a emitir 

pronunciamentos jurídicos. (...) Como notou Jiménez de Asúa, a própria indagação sobre o chamado fato principal 

envolve uma questão jurídica, pois ao respondê-lo o jurado está julgando da existência do primeiro elemento jurídico 

do crime, que é o fato típico”. MARQUES, José Frederico. Estudos de Direito Processual Penal. Campinas, 

Millennium, 2001, pp. 233-234. 
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proporcionalidade, pois sua prevalência não seria adequada por não fomentar o objetivo pretendido 

pela norma consagradora do duplo grau como direito do acusado, assim como também não seria 

necessária, uma vez que, como se demonstrará, há formas de se consagrar a soberania dos 

veredictos sem se restringir o direito ao duplo grau, e por fim também não passaria por um juízo 

de proporcionalidade em sentido estrito, uma vez que com essa proposta harmonizam-se ambos os 

direitos sem restringir em demasia um deles.308 Sexto porque o duplo grau, além de princípio 

constitucional implícito (considerando apenas o texto constitucional formal), integra o bloco de 

constitucionalidade amplo em virtude do contido na CADH, cuja aprovação, diga-se de passagem, 

jamais poderia ter sido submetida à regra do art. 5º, § 3º, da CF (inaugurada com a EC/45), pois 

pretérita a esta, o que faz a admitir a tese do status constitucional da Convenção.309 

 Em Portugal, com a reforma processual penal de 2007, essa temática também foi travada. 

Com a reforma inaugurou-se a possibilidade de o Tribunal de Relação, ao julgar o recurso de 

apelação no júri, rediscutir fatos e provas, conferindo assim o direito do duplo grau.310 Essa 

possibilidade, contudo, trouxe inúmeras críticas por parte da doutrina portuguesa que, em síntese, 

invocou a natureza democrática do júri para justificar a necessária inexistência de recurso contra 

a sua decisão.311 

                                                           
308 Adotou-se como parâmetro para a chamada “regra da proporcionalidade” os critérios trazidos por Virgílio Afonso 

da Silva. SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, São Paulo. Revista dos 

Tribunais, ano 91, n. 798, abr. 2002. 
309 Nesse sentido a posição de Flavia Piovesan. RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. São Paulo, 

Saraiva, 2016, pp 416-417. 
310 Nesse sentido: “Face ao poder que a relação [tribunal de relação, equivalente ao Tribunal de Justiça ou Tribunal 

Regional Federal] tem de modificar a decisão de 1ª instância em matéria de facto (artigos 428º e 431 do CPP), a 

extensão do princípio do duplo grau de recurso ao tribunal do júri questiona-nos sobre a conformidade constitucional 

de alguns pontos do regime legal, por referência ao art. 207º da CRP. A questão não está propriamente na 

admissibilidade de recurso em matéria de facto, mas antes na modificação da matéria de facto por um tribunal de 

recurso cuja composição não é integrada por jurados.  

O princípio democrático em que se alicerça a garantia constitucional de julgamento pelo júri, a evolução histórica 

desta instituição e o que colhemos sobre ela em outros ordenamentos jurídicos apontam no sentido de os juízes leigos 

terem competência decisória, pelo menos, quanto à matéria de facto e de competir aos jurados não apenas a primeira, 

mas também a última palavra quanto à decisão em matéria de facto. A garantia constitucional do julgamento pelo júri, 

enquanto esta significa que a última palavra em matéria de facto cabe ao júri (também ao júri), não é respeitada quando 

um tribunal de recurso, composto exclusivamente por juízes de direito, modifique (...) a matéria de facto fixada 

também pelo júri quando proferiu sua primeira palavra”. ANTUNES, Maria João. Direito Processual Penal. Coimbra, 

Almedina, 2016, pp. 212-212.  
311 Nesse sentido Manuel da Costa Andrade: “Por vocação filosófica e por legado histórico, cultural e civilizacional, 

o júri representa e mediatiza a intervenção directa do povo na administração da justiça. Seria talvez impróprio apodar 

o seu regime de anti-sistema – justiça administrada pelo povo – face ao sistema de justiça, feita em nome do povo. 

Mas é irrecusável que ele representa uma janela aberta à afirmação de um princípio democrático de realização da 
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 Quais são as saídas práticas para esse impasse? Há algumas hipóteses. A primeira seria 

instituir uma instância revisora, composta por jurados, das decisões de mérito emanadas do júri. A 

fórmula dessa proposta, contudo, além de não ser conhecida, encontraria inúmeros óbices, como 

em face da regra de incomunicabilidade dos jurados, além de se questionar a viabilidade de se 

permitir ao novo júri avaliar, como um juiz togado o faria num recurso de apelação sem restrições, 

a prova produzida no primeiro julgamento. Seria, sem dúvida, um desafio tornar viável essa 

proposta. A segunda seria um abandono ao modelo tradicional de júri, adotando no Brasil o 

chamado escabinado ou mesmo o assessorado,312 que permitiriam, em termos práticos, a melhor 

concretização do duplo grau, com uma composição mista de juízes togados e cidadãos, tanto em 

primeiro, quanto em segundo grau de jurisdição. Trariam, contudo, imensos desafios, já que a 

composição do júri exclusivamente por membros do povo é uma tradição no Brasil. A terceira, na 

linha proposta pelo juiz espanhol Jacobo López Barja Quiroba,313 diante de polêmica semelhante 

travada na Espanha, é tornar facultativo o julgamento pelo júri: caberia ao acusado optar, 

conhecendo previamente as restrições ao duplo grau no júri, se seria julgado pelo júri ou por um 

                                                           
justiça. Ele é, como tal, um sistema autónomo, portador de uma lógica própria, organizando-se e organizando a sua 

acção segundo códigos específicos. E, por ser assim, predestinado a irritar o “normal” sistema de justiça, em cuja casa 

é convidado a viver, ou melhor, a conviver. 

Esta é, na sua versão vulgata mas correcta, a compreensão das coisas que suporta o júri. Compreensão à vista da qual 

se justificava, rectius se impunha, o regime anterior, que previa o recurso direto para o STJ dos “acórdãos finais 

proferidos pelo tribunal do júri”. Tratava-se, assim, de um regime autónomo que, na prática, subtraía as decisões do 

júri em matéria de facto ao escrutínio dos tribunais superiores. Só por porfiada desatenção à “natureza das coisas” 

(...) quis o legislador de 2007 deixar também aqui o rastro de sua passagem. O que fez parificando inteiramente as 

decisões do júri às do normal tribunal colectivo, neutralizando a sua diferença específica e submetendo-as, 

precisamente nos mesmos termos, a recurso para a Relação.” ANDRADE, Manuel da Costa. “Bruscamente no verão 

passado”, a Reforma do Código de Processo Penal: observações críticas sobre uma lei que podia e devia ter sido 

diferente. Coimbra, Coimbra Editora, 2009, pp. 45-46. 
312 Em crítica forte ao modelo brasileiro, afirmava José Frederico Marques: “O Brasil é dos poucos países em que a 

instituição do júri ainda se mantém relativamente fiel às linhas clássicas desse tribunal popular. No continente europeu, 

o júri está francamente superado pelos tribunais mistos de escabinos ou de assessores. (...) As democracias populares 

admitem a participação do povo na administração da justiça, mas sob formas peculiares em que se não encontram 

tribunais do tipo do júri clássico.”. MARQUES, José Frederico. Estudos de Direito Processual Penal. Campinas, 

Millennium, 2001, pág. 237. 
313 Nesse sentido: “No acabo de ver que la apelación introducida por la Ley del Jurado cumpla com estas exigências 

[doble instancia] que acabamos de señalar. Há de añadirse que en los otros procedimientos al margen de la Ley del 

Jurado me parece bastante claro el incumplimiento de las mismas. Esto no quiere decir que si se instaura un sistema 

de Jurado no pueda compaginarse con la existencia de doble instancia. A nuestro juicio, creo que es posible, pero, tal 

vez habría que comenzar por estabelecer el juicio por Jurado como facultativo, esto es, conceder al acusado la 

posibilidad de elegir entre dos sistemas (con o sin jurado). De esa manera el acusado puede elegir y em los términos 

de la elección siempre tendría la posibilidad de optar por el sistema que considere cumple más com los derechos que 

estime son más convenientes”. QUIROGA, Jacobo López Barja de. Tratado de Derecho Procesal Penal. Navarra, 

Thomson Aranzadi, 2004, pág. 1505. 
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juiz togado. Apesar de interessante a proposta, certamente suscitaria intensos debates sobre 

eventual inconstitucionalidade, já que compete ao júri o julgamento dos crimes dolosos contra a 

vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF, não trazendo o texto constitucional qualquer 

abertura à essa possibilidade.  

 As três últimas merecem um maior destaque. A quarta delas seria um retorno a um modelo 

de protesto por novo júri. Em que pesem as críticas da doutrina,314 certamente conferiria um amplo 

direito de revisão do primeiro julgamento. Poder-se-ia, inclusive, pensar num modelo mais célere 

do que o anterior. A quinta seria, semelhante ao que se sucedeu em Portugal, consagrar o amplo 

efeito devolutivo ao recurso de apelação do acusado. Nessa proposta seria lícito ao Poder Judiciário 

reavaliar o que foi julgado pelo júri, afastando-se (mas apenas para absolver o acusado) o 

julgamento realizado pelo Tribunal do Júri. A proposta se fundamentaria na concepção de que a 

soberania dos veredictos deve ser lida como um direito fundamental e, por assim dizer, tratar-se 

de direito do cidadão oponível em face do poder do Estado, e nunca um direito da sociedade contra 

o cidadão, tendo sido criado para proteger o acusado do arbitro dos juízes togados, e não para 

proteger a sociedade ao exercer o poder de punir, não havendo ofensa ao que foi idealizado 

exatamente para se proteger. Até porque esse direito encontra-se previsto no rol dos direitos 

individuais contidos no art. 5º da CF. Além disso, a soberania dos veredictos já é mitigada nos 

julgamentos em sede de revisão criminal, conforme pacífica jurisprudência do STF. Ainda, a 

proposta guardaria simetria com a adotada no tópico anterior, ao possibilitar apenas ao acusado, e 

nunca à acusação, a rediscussão de fatos e provas (ideia de only one shot). Também a favor da 

proposta, poder-se-ia invocar a ideia de que a apreciação pelo Judiciário dos fatos e das provas 

reforçaria e legitimaria o necessário equilíbrio entre uma decisão condenatória tomada pelo Povo 

e uma revisão pelo órgão jurisdicional, sendo um fator de legitimidade essa possibilidade, e não o 

contrário. Contrariamente à proposta, poderia se argumentar que tal permissão conferida aos juízes 

togados desvirtuaria a própria noção de Tribunal do Júri, enfraquecendo a soberania dos 

veredictos, (crítica essa já realizada pela doutrina portuguesa frente à Reforma de 2007 do CPP 

Português), além de ser o júri o juiz natural da causa. Como proposta intermediária, então, a sexta: 

                                                           
314 TUCCI, Rogério Lauria. Tribunal do Júri: origem, evolução, características e perspectivas. In: TUCCI, Rogério 

Lauria (org.). Tribunal do Júri: Estudos sobre a mais democrática instituição jurídica brasileira. São Paulo, RT, 1999, 

pág. 70. 
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após ampla análise de fatos e provas, ao concluir em sentido oposto ao júri, o tribunal submeteria 

o acusado a outro júri, que daria a palavra final. Em sentido contrário o legítimo argumento: 

usurpa-se a competência do júri, juiz natural da causa, em caso de conclusão diversa da pretendida 

pela defesa. 

  Entre as propostas trazidas, e diante das críticas apresentadas, reconhece-se que de fato há 

violação ao duplo grau a ausência de um recurso ordinário frente as decisões condenatórias do júri. 

O direito ao duplo grau deve ser lido como um direito fundamental do acusado, oponível em face 

do Estado e de seu poder de persecução penal, inclusive quando manifestado pelo júri. Sobre as 

propostas, duas são as mais interessantes, sem prejuízo da consideração pelas demais. Quanto à 

primeira: o protesto por novo júri conferiria integralmente o duplo grau. Segunda: a 

desconstituição da decisão condenatória (apenas) do júri por juízes togados. Contudo, esta sofreria 

críticas por supostamente enfraquecer a soberania dos veredictos. Contrariamente a esses 

argumentos: a leitura de que a soberania dos veredictos não pode ser encarada como um princípio 

absoluto, cedendo em nome da correção de uma condenação equivocada, e devendo ser lido como 

um direito fundamental garantido ao acusado, não havendo ofensa àquilo que foi criado para 

protege-lo. Em tempos de punitivismo deve-se buscar mais ainda, e com intensidade, frear a ânsia 

punitiva existente na sociedade, com a proteção dada pelos direitos fundamentais no processo 

penal, até mesmo em face das decisões emanadas do Tribunal do Júri. 

4. Conclusões 

 O direito ao recurso e o duplo grau de jurisdição, sem dúvida, além de expressamente 

previstos, devem ser lidos como um direito do acusado em face do Estado, ou seja, como um direito 

fundamental oponível ao Estado, e não como um “valor de justiça”, nos termos da jurisprudência 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos, vedando-se ao Ministério Público a ampla 

rediscussão de fatos e provas quando já obtida uma absolvição (noção de only one shot). Do 

contrário, acaba-se permitindo um novo julgamento do acusado pelos mesmos fatos pelos quais já 

fora absolvido anteriormente.  

 O Brasil, contudo, tanto por sua legislação, como pela jurisprudência dos Tribunais 

Superiores, não vem adotando essa percepção do duplo grau de jurisdição. Esse é o caso dos 

julgamentos de acusados que detém foro por prerrogativa de função, no caso dos acusados 
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absolvidos em primeiro grau e condenados em segundo grau de jurisdição, e pela ausência de uma 

percepção, no júri, de que o duplo grau e a soberania dos veredictos são garantias do acusado.  

 Com relação aos acusados que detém foro por prerrogativa de função, deve-se pensar na 

possibilidade de se criar um novo recurso ordinário para quem for julgado pelos Tribunais 

Estaduais e Tribunais Regionais Federais, endereçado ao STJ, assim como ao STF para quem for 

julgado pelo STJ originariamente. Para os julgamentos originários no STF, ou se repensa o modelo 

de julgamento, possibilitando-se a revisão da decisão pelos Ministros que ainda não conheceram 

da matéria, nos termos do que foi decidido no Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, ou se extingue 

de vez o foro no STF. 

 Ainda, é preciso se rediscutir se não seria o caso de impor restrições ao direito do Ministério 

Público de recorrer em face de sentenças absolutórias, como as já adotadas em outros países (como 

por exemplo na Espanha e nos Estados Unidos), a fim de conferir ao acusado o direito de não ser 

julgado duas vezes pelos mesmos fatos, consagrando-se o duplo grau de jurisdição como um 

direito do acusado e não de ambas as partes. Como proposta, emerge dessa constatação ou a 

abolição total da possibilidade de recorrer ou a criação de um recurso de apelação mais restrito, 

versando apenas sobre matéria de direito, evitando-se, assim, um indevido terceiro grau de 

jurisdição. A atenuar o peso dessa responsabilidade a apenas um juiz togado, propõe-se como saída 

a adoção do julgamento colegiado já em primeiro grau. 

 Essa solução, para o júri, contudo, mostra-se atualmente insuficiente, já que o recurso de 

apelação nesse caso possui fundamentação vinculada, mesmo quando interposto pelo acusado. 

Reconhece-se a violação ao duplo grau no júri a partir do modelo de recurso existente. Como 

saídas, elencaram-se seis, dentre as quais duas mostraram-se mais interessantes: o retorno ao 

protesto por novo júri, talvez com outro modelo mais célere, e uma releitura da soberania dos 

veredictos, compreendendo-o como um direito fundamental do acusado, permitindo ao Tribunal, 

em grau de recurso, a ampla análise de fatos e provas, quando para absolver o acusado. 

 Deve-se reconhecer que o STF, por um de seus Ministros, já sinalizou, em um julgado, que 

de fato há uma violação ao entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos e à CADH 

nessa matéria. Contudo, ainda é tímida a posição adotada e a reflexão trazida. Há muito ainda o 

que se percorrer para enfim consagrar-se o duplo grau de jurisdição como um direito do acusado, 
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e não como um “valor de justiça”, nos exatos termos da Convenção Americana de Direitos 

Humanos e da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
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OS LIMITES DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA E INSTRUMENTOS DE 

COMUNICAÇÃO INTERNACIONAL A LUZ DO NOVO CPC 

THE LIMITS OF BRAZILIAN JURISDICTION AND INTERNATIONAL 

COMMUNICATION INSTRUMENTS BY THE LIGHT OF THE NEW PROCEDURAL 

CODE. 

Delosmar Domingos de Mendonça Neto315 

Renan Salomão Leitão De Castro316 

 

RESUMO: O presente artigo busca tecer algumas considerações sobre os limites da jurisdição 

brasileira e a competência internacional, especialmente sobre os contornos do auxílio direto e suas 

funções ante o Novo Código de Processo Civil. Para tanto procurou-se tratar, de forma sintética, a 

respeito do conceito e os limites da jurisdição nacional, para depois adentrar nas formas de 

comunicação entre o estado brasileiro e os estrangeiros, especificamente nos institutos que visam 

realizar essa comunicação: A homologação de sentença estrangeira, carta rogatória e o próprio 

auxílio direto, pensando sua legalidade, validade e constitucionalidade. O tema proposto ganha 

relevância no cenário atual, de recente alteração do código processual, que delimitou melhor os 

limites da jurisdição e ampliou as espécies de efetivação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Jurisdição nacional – Competência Internacional – Novo Código de 

Processo Civil – Auxílio Direto 

 

ABSTRACT: The present article tries to make some considerations about the limits of the 

Brazilian jurisdiction and the international jurisdiction, especially on the contours of direct aid and 

its functions before the New Code of Civil Procedure. In order to do so, it was tried to deal, in a 

synthetic way, considerations about the concept and the limits of the national jurisdiction, then to 

enter in the forms of communication between the Brazilian state and the foreigners, specifically in 
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the institutes that intend to realize so: The homologation of sentence, rogatory letter and direct aid 

itself, thinking of its legality, validity and constitutionality. The proposed theme gains relevance 

in the current scenario, of recent alteration of the procedural code, that better delimited the limits 

of the jurisdiction and extended the species of effectiveness. 

 

KEYWORDS: National Jurisdiction - International Jurisdiction - New Code of Civil Procedure - 

Direct Aid. 

 

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Dos Limites Da Jurisdição Nacional. 3. Das Normas De Cooperação 

Internacional. 4. Breves Considerações Sobre Os Mecanismos De Cooperação Internacional. 5 – 

O Novel Instituto Processual Do Auxílio Direto E Suas Consequências Na Competência 

Internacional. 6. Conclusão. 7. Bibliografia. 

SUMMARY: 1. Introduction. 2. The Limits of National Jurisdiction. 3. The Norms of 

International Cooperation. 4. Brief Considerations on International Cooperation Mechanisms. 5 - 

The Novel Procedural Institute Of Direct Aid And Its Consequences In International Competence. 

6. Conclusion. 7. Bibliography. 

 

1. INTRODUÇÃO.  

Desde os tempos antigos o homem, reconhecendo sua fragilidade em face das intempéries 

do mundo, procurou construir mecanismos de facilitar a perpetuação da espécie e reduzir os riscos 

que lhes eram impostos. Desse sentimento surgia o conceito de sociedade em que todos indivíduos 

uniam-se com um objetivo comum. 

Com o desenvolvimento da espécie o conceito clássico de sociedade fora tomando 

contornos diferenciados, acompanhando sempre as modificações naturais trazidas pelo tempo. 

O vertiginoso aumento do homem fez surgir as mais diversas sociedades espalhadas por 

todo o planeta, de tons, cores, ideais e costumes diferentes. Casa sociedade em particular começa 

a organizar-se em estados. 
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Kelsen há muito afirmava que o estado seria uma sociedade politicamente organizada pois 

nada mais seria do que uma comunidade alicerçada sob uma ordem coercitiva.317 

Com a escassez dos bens da vida que interessam aos indivíduos devem existir sempre 

normas que garantem proteção jurídica aos interesses eventualmente conflitantes.318 Surgindo a 

necessidade, para o estado, de estabelecer os limites para resolvê-los. 

Sob uma ótica interna, os estados soberanos de forma bastante prudente começam a 

organizar-se politica e juridicamente, estabelecendo seus contornos físicos e materiais. 

No campo do direito processual civil, o estado brasileiro sempre foi (por meio de sua 

constituição federal, como também das leis processuais infraconstitucionais) bastante objetivo no 

que tange os contornos da sua jurisdição interna. Ao passo em que aumenta o número de grupos 

organizados em sociedade aumentam também os interesses desses nichos tão diferenciados, 

fazendo surgir problemáticas que envolvem mais de um estado. 

Esse fator é potencializado quando se percebe o surgimento, dentro das sociedade 

modernas, da interação entre indivíduos de estados diferentes que relacionam-se entre si, 

produzindo e estabelecendo vínculos cada vez mais íntimos. 

A globalização é fato incontestável dentro da conjuntura atual, hoje não se concebe mais 

problemas com distancia ou diferenças entre costumes societários, o mundo torna-se cada vez 

menor. O estado brasileiro é, como bem sabe-se, alicerçado sobre o pilar do acesso a justiça, o 

meio por qual todos têm o direito subjetivo de ter suas controvérsias levadas à apreciação do poder 

judiciário, sendo obrigação do ente estatal realizar meios para facilitar tal acesso. 

E pelos conceitos de “todos” é de se revelar importante o tratamento não só daqueles que 

tem suas relações interpessoais totalmente realizadas em solo pátrio, mas também abarcar 

situações em que de alguma forma se torna protagonista outro estado que não seja o brasileiro. 

Como é comum, o surgimento de um novo Código inaugura novos parâmetros dentro de 

qualquer sistema jurídico. Uma nova codificação é fruto de vários estudos e tem o objetivo de, 

acompanhando a mudança natural de toda sociedade, trazer para o plano fático a resolução de 

                                                           
317 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. Tradução: Luís Carlos Borges. 3 ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2000, p. 273. 
318  Sempre lúcida as clássicas lições da professora Thereza Alvim que há muito afirmava a importância do regramento 

do estado para proteger os interesses conflitantes que eventualmente surgem de uma vida em sociedade. (ALVIM, 

Thereza Arruda. Questões prévias e os limites objetivos da coisa julgada. São Paulo: RT, 1977.) 
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problemas eminentemente atuais. Dentro dessa conjuntura, a sociedade brasileira depara-se, ainda 

assustada, com o Novo Código de Processo civil que traz uma verdadeira quebra no pensamento 

tão enraizado na nossa comunidade jurídica pelo seu antecessor, o CPC/73. 

Nesse diapasão, um dos problemas que merecem atenção por parte da doutrina é a nova 

sistemática de regulação trazida em relação aos limites da jurisdição nacional e, ainda mais, a 

internacional. O novo regramento dos institutos que objetivam fazer essa ligação entre o estado 

brasileiro e os demais e como isso influenciará na cada vez maiores relações entre estados 

soberanos. 

Tais pontos podem, numa primeira análise, parecer bastante simplórios, mas se observados 

numa leitura mais atenta, apresenta como uma zona nebulosa e de fértil para debates.  

 

2. DOS LIMITES DA JURIDISÇÃO NACIONAL. 

Grande parte do aprimoramento sobre os limites da jurisdição nacional se deu em virtude 

da globalização ou da tomada de consciência das realidades319 incessantes que nos cercam, no 

estreitamento dos estados e relações comerciais, institucionais, pessoais, patrimoniais entre 

pessoas que ultrapassam as linhas fronteiriças.  

Assim, é necessária a flexibilização da concepção de soberania de cada Estado.  Que nada 

mais seria do que o poder supremo e ilimitado, de forma que a jurisdição, como emanação de um 

pode soberano, teria as mesmas características 320. Hipótese que se mostra superada. 

  É bem verdade que a atividade jurisdicional de determinado estado não é ilimitada ou/e 

suprema. Se assim fosse, O estado de direito brasileiro não estaria submisso aos sistemas jurídicos 

internacionais ou tampouco suas decisões poderiam ser revistas por cortes internacionais.  

Neste sentido, patente a atividade jurisdicional como emanação de Poder cada Estado, é de 

constatar que as atividades jurisdicionais de cada Estado estão limitadas por elas mesmas. 

Evidenciam-se, apropriadas às ponderações de Luiz Wambier e Eduardo Talamini quando 

                                                           
319 DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria geral do novo processo civil. 2. ed. 

São Paulo: Malheiros, 2017. p 36. 
320 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: teoria geral do processo. 

16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v.1.p. 120. 
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afirmam que “Em razão disso, há regras que disciplinam a necessidade de convivência da 

jurisdição, ou seja, da atividade jurisdicional um Estado diante da atividade de mesma índole nos 

demais Estados”.321  

Impende destacar que o Código de Processo Civil de 1973, disciplinava tais regras com a 

nomenclatura de “competência” internacional o que se revelava impróprio. Tecnicamente, errado 

a apropriação do termo “competência” internacional quando na verdade é caso de “jurisdição” 

internacional. Tratar a matéria de jurisdição como competência, muitas vezes, apesar de 

tecnicamente errado, é decorrente de uma metodologia que incorporou e aguçou a ligação entre a 

competência e a jurisdição, afinal, a primeira opera como alcance e quantificação da segunda322.  

Didaticamente, deduz-se que normas dispondo sobre matérias de competência, pressupõe-

se que serão normas incidentes em uma mesma esfera organizacional, seja administrativa ou 

judiciária, de modo a organizar e operacionalizar uma atuação de uma maneira geral naquela 

“divisão de trabalho”323, sendo assim, atribuir às regras de jurisdição internacional como sendo de 

“competência internacional” é impróprio. 

Cumpre destacar antes de se adentrar nas limitações da jurisdição nacional, compreender o 

que seria a própria jurisdição, porquanto, jurisdição nada mais é que um raio de poder de um 

Estado, atingindo certa sociedade e fitando a promoção de uma paz social, cabendo ao próprio 

Estado regular e dirimir os conflitos provenientes das relações instauradas entre os seus integrantes 

324.  

Pois bem. As limitações da jurisdição nacional estão situadas no Livro II, Título II, Capítulo 

I da Parte Geral do Código de Processo Civil, preceituando as situações em que o Poder Judiciário 

brasileiro tem o condão de exercer sua jurisdição de modo concorrente (arts. 21 e 22 CPC) e 

                                                           
321 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: teoria geral do processo. 

16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 121. 
322 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado: teoria geral do processo. 6. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2016. p. 106.  
323 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: teoria geral do processo. 

16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v.1. p. 121. 
324 Interessantes as lições de Fredie Didier que define jurisdição como um função atribuída ao terceiro imparcial de 

realizar o Direito de modo imperativo, reconhecendo situações jurídicas concretas. (Freddie Didier Jr., Curso de 

Processo Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 17. Ed., Salvador, 

Juspodivm, 2015, vol 1. p. 153.)  
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hipóteses da sua atuação exclusiva (art. 23, CPC), em que será esmiuçado cada artigo conforme a 

ordem da lei adjetiva civil.  

Segundo o caput e incisos do art. 21 do Código de Processo Civil, compete à autoridade 

judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu, independentemente da sua 

nacionalidade, possua domicílio no Brasil; A hipótese em que no Brasil deverá ser cumprida a 

obrigação e/ou quando fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Ademais, o 

parágrafo único do artigo em comento considera domiciliado no Brasil pessoa jurídica estrangeira 

que nele tiver agência, filial ou sucursal.  

O inciso I, tem sua redação clara e objetiva prescrevendo sua indiferença quanto à 

nacionalidade do réu, eis que prima tão somente pela existência de domicílio no Brasil, mesmo 

que haja vários réus domiciliados no exterior (nesse caso basta que um tenha domicílio brasileiro), 

a ação poderá ser proposta perante a justiça pátria325. Oportuno destacar que a figura do réu deve 

ser pensada tanto nas pessoas físicas como nas jurídicas,.326.  

O cumprimento das obrigações no solo brasileiro é fator preponderante para delimitar a 

competência da autoridade judiciária brasileira conforme hipótese do inciso II do art. 21, do CPC. 

Importante comando que corriqueiramente é visto na prática dos tribunais brasileiros, suscitando 

interessantes debates e envolvendo inúmeras variáveis. Nessa toada, oportuno citar – 

sinteticamente – julgado do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Nº 1.308.686/SP 

(2011/0177355-8)327, que versava sobre demanda regressiva envolvendo seguradora e pessoas 

jurídicas no ramo automotivo, cujo contrato de fornecimento de peças automotivas 

celebrado/ajustado na Argentina por pessoas jurídicas estrangeiras – sendo que, uma delas possuía 

filial no Brasil –, motivo pelo qual não restou afastada a competência da autoridade judiciária 

brasileira, porque, além de o contrato de seguro (que viabiliza a ação regressiva no presente caso) 

ter sido firmado no Brasil, o fato (recall) aconteceu também em solo brasileiro, portanto, ficou 

                                                           
325 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado: teoria geral do processo. 6. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2016. p. 109. 
326 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil: Novo CPC - 

Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista, 2015. p. 320. 
327Terceira Turma., REsp 1308686-SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.4.2013, v.u., DJUE 

17.4.2013. 
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patente que a autoridade brasileira estaria incumbida em solver a questão, muito embora o réu seja 

estrangeiro e esteja domiciliado no exterior.328  

O referido artigo, em seu último parágrafo, aduz ainda que compete à autoridade judiciária 

brasileira apreciar ações em que o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. 

Portanto, à título de exemplo, situação determinados cônjuges ainda que residam em país 

estrangeiro, o Poder Judiciário Brasileiro seria “competente” para versar e decretação um possível 

divórcio entre eles, caso o casamento tenha sido celebrado no Brasil, conforme ocorreu no julgado 

REsp 978655/MG329. Outrossim, compete ainda à justiça brasileira quando um dos cônjuges é 

domiciliado no país, mesmo que o casamento tenha sido realizado no estrangeiro, local em que 

reside o outro parceiro e ocorreu o evento que originou o dissídio. 

Revela-se desnecessário o aprofundamento nas hipóteses nas disposições dos incisos do 

art. 22, motivo pelo qual o dispositivo não traz em seu bojo inovações acadêmicas relevantes á luz 

do antigo Código de Processo Civil de 1973, contudo, não obsta delimitar, ainda, outras hipóteses 

de competência que o Poder Judiciário brasileiro em relação ao processo e julgamento, sendo elas: 

ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil, ou o réu mantiver 

vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de 

benefícios econômicos; decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio 

ou residência no Brasil; na ocasião em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à 

jurisdição nacional.  

A novidade trazida nesse artigo está situada no inciso III, vez que, faculta às partes a 

celebração de regramento de eleição de foro internacional 330. Revela-se como um verdadeiro 

“negócio processual” , nos moldes do art. 190 do CPC, instituto processual, sobretudo, inovador, 

quando trazendo novas utilidades não meditadas e preconizadas pelo código anterior, na medida 

em que dadas situações com a observância de certos elementos, as partes poderão direcionar e 

dirimir certas questões processuais sem a ingerência estatal.  

                                                           
328 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado: teoria geral do processo. 6. ed. 

São Paulo. Saraiva, 2016.p. 109. 
329 STJ – (STJ, 4.ª Turma.,REsp 978655/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.2.2010, v.u., DJUE 8.3.2010) 
330 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: teoria geral do processo. 

16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 122. 
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Para que tal cláusula seja válida e eficaz, é preciso que, além de não versar sobre hipótese 

exclusiva brasileira, ela tenha sido celebrada por escrito, refira-se a negócio jurídico determinado 

e não seja abusiva. Sendo assim, inexiste uma liberdade contratual exacerbada e amplíssima, tendo 

em vista que o próprio código processual civil em seu art. 23, traz em seu bojo as hipóteses 

limitadoras realizando uma ponte com os §§ 3º e 4º do art. 63 do CPC, podendo ser obstaculizada 

de ofício pelo magistrado. 331 

Destarte, após uma efetiva análise das previsões que a jurisdição do Poder Judiciário 

brasileiro atua de modo concorrente com as jurisdições de outros Estados-nações, abordar-se-á 

neste momento os casos de “competência” exclusiva do Poder Judiciário Brasileiro, dispostas no 

art. 23 e incisos do CPC/2015.  

É necessário destacar que a “competência” exclusiva esculpida no Código de Processo 

Civil, quer dizer que um Estado estrangeiro, embora possua em seu ordenamento comando 

indicando sua competência, não poderá pronunciar decisão com eficácia no Brasil nas hipóteses 

levantadas pelo legislador. 

Após a dissecação das hipóteses tangentes ao exercício da jurisdição de modo concorrente 

ou exclusiva, é inevitável a inquietação sobre a ocorrência de litispendência envolvendo 

ordenamentos distintos. Com isso, a ação perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e 

não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são 

conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em 

vigor no Brasil332. Havendo a homologação da sentença estrangeira e transitando em julgado, 

deverá ser extinto sem resolução de mérito o processo em curso no Brasil, nos termo do art. 485, 

V, do Novo CPC.  

O parágrafo único do art. 24 ressalta que a pendência de causa perante a jurisdição brasileira 

não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos 

no Brasil. Em outras palavras, o legislador aplicou uma espécie de eufemismo ao caso, quando 

                                                           
331 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 

125. 
332BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 

125. 
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asseverou possibilidade de pendência em ação em curso no Brasil, afinal, o que mais existe no 

Poder Judiciário brasileiro são processos pendentes e paralisados por inúmeras razões. 

 A famigerada pendência na tramitação dos processos em curso no Brasil, não é exceção, 

mas sim, regra. Não é crível que se almeje e busque em outro ordenamento jurídico a efetivação 

de direito estabelecido em nossa legislação. Em contrapartida, apesar de tudo, torna-se favorável 

o regramento exposto no parágrafo único do art. 24, por única razão: garante uma alternativa 

perante o caos e desorganização que assolam o poder judiciário em qualquer região do Brasil.  

O art. 25, por fim, afasta a competência de autoridade judiciária brasileira no 

processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo 

estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação, excetuando as hipóteses de 

competência exclusivas. Por fim, destaca-se o contraponto contido na relação do art. 22, III e art. 

25, o primeiro dá azo para optarem pela jurisdição brasileira enquanto o outro admite sua exclusão 

com a observância de cláusula expressa de foro em contrato internacional333. 

3. DAS NORMAS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

Antes de se adentrar ao tema, cumpre destacar a importância desempenhada e alçada aos 

princípios no ordenamento jurídico brasileiro não apenas permeando ou servindo de base para 

aplicação das normas, isto é, os princípios não gravitam em torno das normas, ao contrário, são as 

normas que gravitam em torno deles. O doutrinador Lênio Streck pondera sobre os princípios como 

sendo uma espécie de “sentimento-norma” arraigado em determinada sociedade, tendo como 

substrato a justiça e equidade, e que, consolidou-se socialmente em virtude do tempo334. 

. Assim, a cooperação internacional cumprirá finalidades sempre com a observância do 

caráter axiológico sendo um fim em si mesmo, então, os incisos inscritos no art. 26 apresentam 

uma relação com o princípio-fonte correspondente, tudo é interligado com os princípios seja 

diretamente ou indiretamente. 

                                                           
333 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 

126. 
334 Sugere-se ao leitor interessado a leitura de breve artigo de autoria de Lenio Streck com tons critícos sobre o 

tema.(STRECK, Lênio Luiz. O que é decidir por princípios? A diferença entre a vida e a morte. 2015. Revista 

Consultor Jurídico. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-ago-06/senso-incomum-decidir-principios-

diferenca-entre-vida-morte>. Acesso em: 26 mar. 2018.) 
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Deste modo, tem-se: o respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente, 

nada mais é que o princípio do devido processo legal expresso na Constituição Federal brasileira 

no inciso LIV do art. 5º; a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou 

não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se 

assistência judiciária aos necessitados, esculpido expressamente no inciso LXXIV do art. 5ª da 

Carta Magana brasileira; a publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na 

legislação brasileira ou na do Estado requerente, diz respeito ao princípio da publicidade expresso 

no inciso LX do art. 5ª da CF/88; a existência de autoridade central para recepção e transmissão 

dos pedidos de cooperação, na verdade isso é requisito para efetividade do princípio contraditório, 

ou seja, deve ser entendido como possibilidade de participação e colaboração de todos os sujeitos 

processuais ao longo do processo335; a espontaneidade na transmissão de informações a 

autoridades estrangeiras, diz respeito aos princípios da reciprocidade e consequentemente, da 

cooperação.   

Na ausência de tratado entre os Estados envolvidos, procede-se com a cooperação jurídica 

internacional mediante vias diplomáticas com fulcro na reciprocidade336, todavia, em casos de 

homologação de sentença estrangeira não se exige a dita reciprocidade. De igual modo, é 

decorrência lógica-jurídica que a cooperação internacional não deve contrariar ou suscitar efeitos 

inconciliáveis com as leis e regramentos do Estado brasileiro337. E por fim, o órgão do Ministério 

da Justiça responsável por exercer as funções de autoridade, tendo caráter residual.  

As requisições de cooperação giram em torno de mecanismos de acordo com o grau 

coercitivo, determinável em função do rigor em cada análise de pedido, podendo ser objeto de 

qualquer pedido a citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial, colheita de provas e 

obtenção de informações, homologação e cumprimento de decisão, concessão de medida judicial 

de urgência, assistência jurídica internacional ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial 

não proibida pela lei brasileira, segundo o art. 27 e seus incisos do Código de Processo Civil.  

                                                           
335 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 

50 
336 FREIRE, Alexandre Reis Siqueira. Da Cooperação Internacional: art. 26 e 27. In: ALVIM, Angélica Arruda et al 

(Org.). Comentários ao código de processo civil: Lei n. 12.105/2015. São Paulo: Saraiva, 2016. Cap. 2. p. 85 
337 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.p. 

127. 
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De tal modo, restou comprovado que o formalismo atinente ao modelo adotado 

anteriormente, estancava a cooperação internacional por exigir um juízo de delibação do Superior 

Tribunal de Justiça para a concessão de determinada medida sempre obstaculizada pela 

morosidade característica das cortes brasileiras, por vezes, tal medida se tornava ineficaz em 

virtude do grande lapso temporal entre a requisição e a efetivação do pedido em si.  

Existe um projeto de Código de Cooperação Interjurisdicional para Iberoamérica dispondo 

acerca de temas em âmbito civil e criminal, o primeiro para regular situações de temas comerciais 

ou mercantis, familiares, tributárias e financeiras, já o segundo não tão abrangente quanto o 

primeiro, possui disposições acerca de apreensão e sequestro de bens, direitos ou valores 

provenientes de lavagem de dinheiro.  

Sobre O Código de Cooperação Interjurisdicional para Iberoamérica, calha destacar que o 

projeto não preconiza taxar um modelo para a cooperação “na Iberoamérica”, mas sim de um 

“Código Modelo de Cooperação Interjurisdicional para Iberoamérica”, isto para que não exista a 

falsa dedução de que a cooperação seria apenas entre os Estados Iberoamericanos. 

 Evidente que discorrer sobre cada um dos 58 (cinquenta e oito) artigos do projeto338 não é 

o foco do presente artigo, todavia, é imprescindível reconhecer que sistematização do projeto é 

inovadora, respaldando nos seus dispositivos, certas experiências suportadas pelos países ibero-

americanos ao longo do tempo.  

Por conseguinte, o interessante do referido projeto além de desburocratizar a efetivação de 

medidas, é sentimento de unidade trazido à tona, numa realidade que a corrupção rompeu as 

barreiras do Brasil poluindo os ordenamentos jurídicos de países vizinhos como Peru, Argentina, 

Colômbia entre outros países, consequentemente, sem qualquer embargo, o Código Modelo 

“constituirá uma ferramenta poderosa no processo de reforma legislativa dos sistemas nacionais 

                                                           
338 COMISSÃO DE REVISÃO DA PROPOSTA DE CÓDIGO MODELO DE COOPERAÇÃO 

INTERJURISDICIONAL PARA IBERO-AMÉRICA (Rio de Janeiro) (Org.). CÓDIGO MODELO DE 

COOPERAÇÃO INTERJURISDICIONAL PARA IBERO-AMÉRICA. Revista da Escola da Magistratura Regional 

Federal / Escola da Magistratura Regional Federal, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rio de Janeiro, v. 11, n. 

1, mar. 2009. Mensal. p.47 
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Iberoamericanos de cooperação interjurisdicional, por reunir princípios e regras atuais e 

modernas”339.  

As maneiras existentes para a operacionalização da cooperação internacional serão tratadas 

nos tópicos seguintes, sendo estas a carta rogatória, homologação de sentença estrangeira e auxílio 

direto.  

4.  BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE OS MECANISMOS DE COOPERAÇÃO 

INTERNACIONAL 

 Inicialmente, sabe-se que as cartas rogatórias (ativa e passiva) e a homologação de sentença 

estrangeira são técnicas de cooperação internacional consagradas no Código de Processe Civil de 

1973, ou seja, são institutos já dissecados pela doutrinada e alvos de muitas críticas em virtude da 

morosidade e formalismo exacerbado. 

 A carta rogatória nada mais é que um pedido formal de auxílio para determinada instrução 

processual, requerida por autoridade judiciária de determinado Estado para outro e que decorre de 

decisão submetida a juízo de delibação no Brasil, resta evidente a exigência da ingerência do poder 

judiciário (seja estrangeiro ou pátrio) neste mecanismo de cooperação, portanto, sendo de simples 

constatação sua atuação.  

Divide-se basicamente em duas espécies, sendo considerada ativa quando a expedição dar-

se-á por autoridade jurisdicional brasileira para o exercício de ações no Estado alienígena, 

enquanto a passiva a autoridade jurisdicional doutro estado expede com a finalidade que sejam 

praticados atos no Brasil, devendo assegurar às partes as garantias do devido processo 

constitucional340. Nesses casos o órgão competente será o Superior Tribunal de Justiça. 

Merece destaque, pela relevância da questão, no que tange a carta rogatória no atual Código 

de Processo Civil, a redação do art. 35, do referido código, que fora objeto de requerimento do 

                                                           
339 COMISSÃO DE REVISÃO DA PROPOSTA DE CÓDIGO MODELO DE COOPERAÇÃO 

INTERJURISDICIONAL PARA IBERO-AMÉRICA (Rio de Janeiro) (Org.). CÓDIGO MODELO DE 

COOPERAÇÃO INTERJURISDICIONAL PARA IBERO-AMÉRICA. Revista da Escola da Magistratura Regional 

Federal / Escola da Magistratura Regional Federal, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rio de Janeiro, v. 11, n. 

1, 09 mar. 2009. Mensal. p.29. 
340 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 

129. 
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Ministério da Justiça e Advocacia-Geral da União por entenderem que o aludido dispositivo 

afetaria negativamente a efetividade e celeridade da cooperação jurídica internacional ante a 

exclusividade de determinados atos à carta rogatória. 

Assim, é de suma importância reconhecer a validade na teleologia do veto, que fora 

minuciosamente atento às dinâmicas relações envolvendo países distintos, posto que atos como a 

medida de obtenção de informações serem submetidas ao regime das cartas rogatórias é recair no 

atraso, porque um simples levantamento de informações não carece de maiores formalidades 

tampouco implicaria ofensa a soberania de qualquer estado, caso ocorresse exagero, negar-se-ia.  

 Dando continuidade acerca dos mecanismos de cooperação jurídica internacional, não será 

relevante delongar acerca da homologação de sentença estrangeira presente nos artigos 960 e 

seguintes do CPC, pois, de fato, não se mostra como algo revelador ou inovador.  

Assim, em sendo o caso de homologação de sentença estrangeira, deve-se atentar para a 

existência de alguns pressupostos: a competência do prolator, a existência de sentença a ser 

homologada, a – obviamente necessária – citação do réu (Além de ser a mera ciência da propositura 

da ação, atua como medida assecuratória do próprio réu em se aparelhar em face da medida341), a 

tradução por tradutor juramentado (facilitando a interpretação e conhecimento do feito), o transito 

em julgado. 

Além disso, faz-se mister  atentar para outro pressuposto necessário, e aqui de forma 

bastante lúcida agiu o legislador processual, que ressaltou a necessidade de ausência de questão 

que atente à ordem pública. Ora, de nada adiantaria a existência do instituto da homologação se 

por qualquer motivo, esse ato ensejasse em ato atentatório a ordem pública. 

Conclui-se, então, que além de todos os pressupostos positivos (deve haver a presença) há 

um ultimo pressuposto negativo: não deve haver ato que atenta à ordem pública. 

Tecidos esses breves comentários acerca das rogatórias e homologação de sentença 

estrangeira, neste momento, enfoca-se no auxílio direto e suas inovações  - positivas - trazidas pela 

legislação adjetiva civil de 2015.   

                                                           
341 CARNELUTTI, Francesco. Instituições do processo Civil. 5. ed. São Paulo: Servanda, 1999. p. 24. 
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5 – O NOVEL INSTITUTO PROCESSUAL DO AUXÍLIO DIRETO E SUAS 

CONSEQUENCIAS NA COMPETENCIA INTERNACIONAL 

 O advento do novo Código de Processo Civil trouxe significativas modificações para o 

ordenamento jurídico de um modo geral, não sendo diferente no âmbito processual da cooperação 

internacional. O código de 1973, nada mais era do reflexo das instituições brasileiras regadas por 

burocracia e extremo apego ao formalismo, é claro que certas burocracias são necessárias, porém, 

o que se revelou equivocado foi emprego da burocracia em toda questão procedimental acarretando 

certa paralisia do sistema processual nacional, dificultando uma maior cooperação com Estados 

estrangeiros e restringindo-se em meio ao processo de globalização provocado à época.  

É cediço que a exigência de maiores formalidades nos procedimentos atribuídos aos 

mecanismos de cooperação internacional das rogatórias e pedidos de homologação de sentença, 

esbarravam-se na burocracia inerente do poder judiciário brasileiro aliada a morosidade 

característica também do referido poder, acarretando, portanto, constrangimento internacional ante 

a deficiência na satisfação das medidas de cooperação internacional342, justamente pela solenidade 

exercida em demasia.  

 Com o propósito de resolver tal problema, o CPC/2015 inovou, trazendo o instituto do 

auxílio direito, merecedor de destaque por tudo que vem acarretando nas comunicações entre os 

Estados.  

 Nessa esteira, o auxílio direto justamente por não decorrer diretamente de decisão judicial, 

revelou-se mais eficaz e célere, e como bem aponta Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “não há 

necessidade de intermediação dos órgãos jurisdicionais, já que ele será solicitado e realizado 

diretamente.” 343. Isto é, consente a feitura de determinada diligência não vinculada a um demanda 

judicial podendo ser exercida através da autoridade central, seja a brasileira quanto estrangeira, 

ocorrendo comunicação mútua e célere. 

                                                           
342 FREIRE, Alexandre Reis Siqueira. Da Cooperação Internacional: art. 26 e 27. In: ALVIM, Angélica Arruda et al 

(Org.). Comentários ao código de processo civil: Lei n. 12.105/2015. São Paulo: Saraiva, 2016. Cap. 2. p. 86. 
343 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado: teoria geral do processo. 6. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2016. p. 111. 
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Já há, inclusive, inúmeros acordos bilaterais entre o Brasil e outros países, principalmente 

em matéria penal, cujo objetivo é combater crimes transbordam as fronteiras como a lavagem de 

dinheiro, terrorismo e questões ao tráfico de drogas344.  

 Nesse diapasão o art. 29 do CPC descreve a operacionalização do auxílio direito, em que a 

solicitação será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade central, devendo o 

Estado solicitante zelar pela autenticidade e clareza do pedido, incumbida a autoridade central de 

processar o pedido em toda sua extensão. No Brasil, quem exerce essa função para a maioria dos 

acordos internacionais em vigor é o Ministério da Justiça, através do Departamento de 

Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça e 

Cidadania (DRCI/SNJ), em outros casos a autoridade central pode ser órgão diverso, por exemplo, 

como ocorre na  Convenção de Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro de Menores345 

conferindo o papel de autoridade central à Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), 

secretaria que integra a União, sempre órgão integrado a União por razões lógicas, até porque 

determinados pedidos poderiam afrontar a soberania do Brasil. 

 Afora os casos previstos em tratados dos quais o Brasil é signatário, o auxílio direto tem o 

condão de obter e prestar informações sobre o ordenamento jurídico e sobre processos 

administrativos ou jurisdicionais em curso ou findos, assim como, presta para a colheita de provas, 

exceto se tal medida decorrer em processo ainda em curso no estrangeiro, de competência 

exclusiva de autoridade judiciária brasileira.  

Embora pareça desnecessário, o inciso III do art. 30 sobre a previsão do auxílio direto, 

preceitua que qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não vedada por lei brasileira também 

incorrerá no auxílio direto, no entanto, revela-se desnecessária a dicção do inciso por ser mera 

decorrência lógica-normativa do sistema. 

                                                           
344 Ao leitor interessado em continuar a pesquisa destaca-se o acordo de Cooperação Judiciária e Assistência Mútua 

em Matéria Penal entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia em 

Matéria Penal: Decreto nº 3.895, de 23 de agosto de 2001; como também o acordo de Assistência Judiciária em Matéria 

Penal entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América: Decreto nº 

3.810, de 02 de maio de 2001; Disponível em: http://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-

internacional/cooperacao-juridica-internacional-em-materia-penal/acordos-internacionais/acordos-bilaterais-1. 

Acesso em 28/03/2018. 
345 Decreto Federal 3.413/2.000. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3413.htm. Acesso em 

28/03/2018.  

http://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/cooperacao-juridica-internacional-em-materia-penal/acordos-internacionais/acordos-bilaterais-1
http://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/cooperacao-juridica-internacional-em-materia-penal/acordos-internacionais/acordos-bilaterais-1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3413.htm
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 Ainda tratando sobre o art. 30 e seus incisos, caso o Brasil figure como signatário de tratado 

internacional que discipline matéria e consequentemente, determinada medida de cooperação, o 

tratado incidirá de modo específico em relação ao Código de Processo Civil, afinal, são matérias 

cirúrgicas e agudas versando sobres hipóteses com mais esmero.  

Quanto ao procedimento de comunicação, a autoridade central brasileira deverá 

comunicar-se diretamente com suas congêneres ou com outros órgãos estrangeiros incumbidos da 

tramitação e execução de pedidos de cooperação, sempre respeitando as especificações de tratado. 

 O prestígio conferido ao auxílio direto é justamente pela celeridade na comunicação, 

inexistindo intermediários ou atravessadores institucionais entre as autoridades ou órgãos que se 

comunicam, prestigiando um canal direto entre os Estados envolvidos, comungando muitas vezes 

o mesmo fim. Talvez, cogita-se a hipótese de que seria um aprimoramento da diplomacia ou 

cordialidade por si só, características de uma “boa-vizinhança” ou adjetivos afins, contudo, o que 

um Estado espera do outro quando atende determinada solicitação é unicamente sua reciprocidade 

quando dele necessitar. Os Estados como as pessoas são movidas por objetivos, trilhando seus 

interesses em prol das suas próprias satisfações, a cooperação pressupõe reciprocidade, inexiste 

cooperação sem reciprocidade, é fato.  

O art. 32 do Código Civil do CPC comanda que no caso de auxílio direto para a prática de 

atos que, segundo a lei brasileira, não necessitem de prestação jurisdicional, a autoridade central 

adotará as providências necessárias para seu cumprimento. O dispositivo pode parecer óbvio para 

os leitores desatentos mas revela-se prático e desprovido do costume brasileiro de judicializar tudo 

aquilo que julga pertinente, sinaliza, portanto, para que se evite a judicialização dos pedidos de 

auxílio direito na medida do possível aplicando uma razoabilidade em cada caso.  

Quando o pedido é recebido pela autoridade central, logo após ocorre o encaminhamento 

para Advocacia-Geral da União para o pleito em juízo da medida, também cabendo ao Ministério 

Público tal função quando for autoridade judiciária. Quantos aos artigos 34 e 33 do CPC, nada de 

muito complexo, posto que um complementa o outro quando  assinala a competência do juízo no 
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casos de intervenção jurisdicional346, devendo ser a Justiça Federal com fulcro no art. 109, I, 

CRFB.  

Por tudo que foi exposto, claramente restou demonstrado que o instituto do auxílio direito 

surgido nos países de Common Law e absorvido em nosso ordenamento jurídico, deu-se em 

virtude da carência na eficiência dos métodos cooperação adotados pelo Estado brasileiro oriunda 

da morosidade do Poder judiciário brasileiro que infelizmente, não é problema e motivo de crítica 

apenas interna e sim, a nível internacional.    

6. CONCLUSÃO  

 O presente trabalho analisou o Código de Processo Civil sobre à luz dos dispositivos que 

versam sobre os limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional, além de esmiuçar, 

procurou-se sempre que possível realizar um paralelo com a prática, elencando as hipóteses sobre 

a competência da autoridade judiciária brasileira no processamento e julgamentos de determinadas 

situações e suas implicações reais. 

 Da análise dos institutos da cooperação jurídica internacional, um ponto de intersecção foi 

identificado ao longo da pesquisa e confecção deste trabalho, restou evidente que os doutrinadores 

comungam de um entendimento acerca do tema, qual seja, é impossível conceber um Estado que 

não necessite comunicar-se com o outro seja em matérias civis ou criminais, seja 

administrativamente ou judicialmente.  

 Constatou-se que em determinada sociedade há uma pluralidade de indivíduos com os mais 

variados interesses e anseios, consequentemente, surgem conflitos e litígios que deverão ser 

regulados e dirimidos pelo Estado, foi assim que se estabeleceu a jurisdição. Ou seja, cada Estado 

é detentor da sua jurisdição como exercício da sua própria soberania. Logo, em virtude do largo e 

constante processo de globalização, os Estados sujeitaram-se aos mecanismos de cooperação 

jurídica internacional e atividade jurisdicional de cada Estado, motivo pelo qual foram 

estabelecidas regras que limitavam a gerência do Estado e ingerência de Estado distinto.  

                                                           
346 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 

129.  
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 Assim sendo, o advento do Código de Processo Civil respaldou e absorveu certos anseios 

sobre as regras de cooperação jurídica internacional, além disso, corrigiu questão técnica que 

outrora era nominada como “competência internacional”, quando na verdade é caso de jurisdição 

internacional, afinal, regras de competência são aquelas quando há uma espécie de divisão de 

trabalho entre os órgãos de um mesmo Poder Judiciário, felizmente o atual código processual 

brasileiro superou essa atécnia.  

Ato contínuo, o referido código verificou que as homologações de sentenças e as cartas 

rogatórias esbarravam-se em um Poder Judiciário moroso e encharcado de demandas que 

impediam a efetivação dos pedidos. Ou seja, ocorria uma pulverização de competência na 

execução das solicitações nos órgãos do poder executivo e judiciário, acarretando um descrédito 

do Estado brasileiro perante a comunidade internacional.  

 Nesse sentido, o supracitado código processual trouxe o instituto do auxílio direto, este 

mais atento e próximo da dinâmica das relações contemporâneas, e claro, objetivando uma melhor 

eficácia na execução dos pedidos. Portanto, conceitua-se o auxílio direito como mecanismo de 

operacionalização da cooperação internacional que não deriva diretamente de decisão judicial, 

devendo ser submetida à aprovação de autoridade central existente que apreciará a nitidez do 

pedido e autenticidade do requerimento do Estado requerente, objetivando e primando pela 

obtenção e prestação de informações de processos administrativos e judiciais em cursos ou findos, 

almejando ainda a captação de provas que não decorra de processo em curso de jurisdição 

exclusiva de autoridade judiciária brasileira. 

 O fato de o auxílio direto ser mais ágil e menos burocratizado, justamente por ser medida 

não decorrente – diretamente – de demanda judicial, tem deixando em “obsoleto” as cartas 

rogatórias, apenas utilizadas quando emanar maiores formalidades. 

Verifica-se ainda que, em situações em que o auxílio direto solicita a implementação de 

atos atinentes ao poder judiciário, o impulso para exercício de atos executórios é mais eficaz na 

medida em que o juízo competente do Estado requerido analisa mérito do pedido e de pronto, toma 

as medidas cabíveis. A eficácia não quer dizer a inobservância de requisitos, o sentido dado ao 

auxílio direito é que questões que não demandem atividade jurisdicional sejam enfrentadas e 

processadas por órgãos administrativos com maior celeridade.  
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Certamente, o auxílio direto como mecanismo de cooperação internacional é medida que 

se mostrará mais presente e será protagonista dentre outros mecanismos, posto que seu desapego 

pela burocracia e seu zelo por eficácia são elementos características cortejados por diversos 

ordenamentos jurídicos que buscam efetividade e reciprocidade sincera.  

Por fim, o ponto fulcral do presente trabalho é demonstrar a importância do auxílio direto 

com o advento do código processual civil, justamente por estar despido de amarras burocráticas e 

permeado de celeridade nos seus procedimentos, acarretando assim, a eficácia tão desejada no 

cotidiano forense e no âmbito da cooperação internacional.  
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QUANDO OS REGIMES JURÍDICOS DE INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS E 

MEIO AMBIENTE COLIDEM: UMA ANÁLISE A PARTIR DA JURISPRUDÊNCIA DE 

CORTES ARBITRAIS 

WHEN THE LEGAL REGIMES OF FOREIGN INVESTMENTS AND THE 

ENVIRONMENT COLLIDE: AN ANALYSIS FROM THE JURISPRUDENCE OF 

ARBITRAL COURTS 

Antonio Grillo Neto347 

 

RESUMO: As relações descompassadas entre os regimes jurídicos de investimentos estrangeiros 

e regulação ambiental tem gerados conflitos cujas soluções nem sempre parecem refletir a melhor 

alternativa no que tange ao meio ambiente e sustentabilidade.    

A partir do entendimento das principais regras que fundamentaram o regime de investimentos 

estrangeiros e o direito internacional do meio ambiente, o presente artigo tenta descobrir como e 

porque tais surgem. Para tanto, a análise da jurisprudência de alguns casos julgados no âmbito do 

Nafta e sobretudo do “Centro” - ICSID do Banco Mundial, este último o principal tribunal arbitral 

que decide conflitos envolvedo países receptores e investidores internacionais se fez necessária, o 

que permitiu identificar quatro aspectos norteadores.  

O Primeiro diz respeito ao momento histórico. Embora as decisões tenham evoluído no que tange 

a técnica jurídica, este sistema arbitral para investimentos estrangeiros foi idealizado durante a 

Guerra Fria cujo momento histórico já foi superado, mas, ainda continua centrado na proteção do 

investimento e sua compensação em casos de expropriação. 

O Segundo diz respeito à evolução do direito internacional do meio ambiente que ocorre desde os 

anos 70, acentuado pelo fato de que as mudanças climáticas precisam ser freadas nesse esforço 

conjunto que emergiu desde o Protocolo de Kyoto e segue com o Acordo de Paris na Convenção 

Quadro emblemática do tema.  

O Terceiro é o desafio de alinhar as expectativas entre as partes envolvidas, pois não raro essas 

disputas impõem aos países receptores desses investimentos decisões que contrariam leis nacionais 

                                                           
347Advogado, Master of Laws with honors Northwestern University School of Law, Coordenador da Comissão de 

Economia e Ética da Escola Paulista de Direito. 
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e até de tratados internacionais. É comum em contratos e/ou tratados de investimentos bilaterais 

imporem a total neutralização de mudanças no regime legal de investimentos, meio ambiente 

incluso. Ao mesmo tempo alguns países que sequer detém capacidade para receber investimentos, 

o que causa prejuízos para todas as partes envolvidas.  

 

O Quarto refere-se aos regimes de governança que poderiam fazer o papel de um sistema de freios 

e medidas em relação à transparência desses investimentos e a capacidade de recebimento destes 

pelos países receptores, ainda não estão totalmente desenvolvidos e nem tampouco integrados. 

Como mostra a jurisprudência do tema, esses fatores são as forças motrizes por trás do 

desequilíbrio entre os regimes de investimentos estrangeiros e as regulações ambientais estatais, 

situação que pede uma mudança de mentalidade entre as partes que celebram tratados e contratos 

de investimentos e que seja capaz de incorporar valores fundamentais como sustentabilidade, 

responsabilidade social e transparência. 

 

PALAVRAS CHAVES: Investimentos Estrangeiros. Meio Ambiente. Direito Internacional. 

Convenção de Washington. Banco Mundial. Tratados Bilaterais de Investimentos. Contratos de 

Investimentos. NAFTA. ICSID. Corte. Cláusulas Contratuais. Expropriação. Arbitragem. 

Atividade Regulatória. Soberania. Governança.  

 

ABSTRACT: The unbalanced relation between between the legal systems of foreign investments 

and environmental regulation has generated conflicts whose solutions do not always reflect the 

best alternative on issues of environmental protection and sustainability. 

Based on the analysis of each of these regimes, this paper aims to discuss how and why such 

conflicts arise. Examining some Nafta´s and World Bank's ICSID “the Center” decisions regarding 

bilateral investment treaties we identified four common traces over the main reasons on disputes 

that emerge when investors and hosting States interests collide:  the First relates to its Cold War 

roots in which foreign investment was designed, thus reflecting old values that tends to understand 

investments as an investor’s one way right and thus ignoring its social and environmental 

implications over host States and its population; the Second relates to the evolution of International 

Environmental Law since the 70’s presents a new challenge in the way investments had been 
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designed and established. The Third, many host countries that in order to receive investments not 

only abdicate its sovereignty and its power to regulate fundamental areas such as environment but 

no rarely they also have no conditions to host investments at all, thus culminating in losses and 

damages for all parts involved; The Fourth aspect relates to governance systems that would make 

the role of checks and balances demanding investors to comply with transparency in their 

investments but are not fully developed nor yet integrated. 

As some decisions has showing in recent years these are driven forces behind such imbalance 

relation between foreign investments and environmental regulation thus requiring a change of 

mindset from host States and Investors towards values such as sustentability, social and 

environmental responsability and transparency. 

 

KEY WORDS: Foreign Investments. Environment. International Law. Washington Convention. 

Bilateral Investment Treaties. Investment Contracts. Nafta´s and World Bank's ICSID. Court. 

Contractual clauses. Expropriation. Arbitration. Regulatory Activity. Sovereignty. Governance. 
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    Há uma franca concorrência entre países do Norte e do Sul que regulam suas 

economias através da liberalização de setores económicos para recepcionar investimentos 

estrangeiros. 

  Segundo o IIA Framework da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e 

o Desenvolvimento – UNCTAD348, desde a década de 90 foram assinados mais de 3000 tratados 

internacionais de investimentos estrangeiros diretos num movimento que não parece dar mostras 

de desaceleração apesar da crise econômica global desencadeada em 2008.   

    Todavia, se por um lado os benefícios trazidos pelos investimentos estrangeiros são 

evidentes, como por exemplo, aumento no nível de empregos diretos e indiretos, receitas 

tributárias, conhecimento, “know how”, transferência de tecnologia e inovação,  por outro a 

inexistência de um tratado multilateral disciplinando a matéria ou, a falta de regras de governança 

que incluam a proteção e preservação do meio ambiente ao regime de investimentos, podem 

colocar em rota de colisão interesses sociais e ambientais com interesses econômicos, não raro em 

prejuízo das populações dos países receptores.   

     Esses conflitos nascem nos tratados bilaterais de investimentos cujo objeto parece 

privilegiar a proteção do capital investido e desatentar para a capacidade de recepção desses 

investimentos por um País, gerando uma relação descompassada, na qual os interesses privados 

dos investidores acabam interferindo em questões da ordem pública interna dos países receptores, 

chegando ao ponto de, inclusive, limitar sua capacidade regulatória em matéria ambiental ou social 

em clara sobreposição às leis e regulações internas destes, como atestam as decisões arbitrais em 

matérias de investimentos que serão abordadas mais adiante.   

     A partir de algumas decisões desses tribunais arbitrais, sobretudo da “Corte” 

(ICSID em inglês) é possível identificar algumas teses e doutrinas predominantes quando surgem 

disputas que colocam frente a frente as relações entre o regime jurídico internacional dos 

Investimentos e possíveis pontos de conflitos que decorrem dessa colisão de interesses das 

regulamentações de ordem pública interna, mais especificamente, as que versam sobre meio 

ambiente.   

                                                           
348 Unctad - http://unctad.org/en/Docs/webdiaeia20098_en.pdf 

http://unctad.org/en/Docs/webdiaeia20098_en.pdf
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    Como o Brasil não ratificou a parte relativa à Corte Arbitral de Disputas de 

Investimentos Estrangeiros (ICSID) da Convenção de Washington, não obstante ter ratificado 

todos os demais tratados do grupo formado no Banco Mundial, além da tradição em não assinar 

tratados bilaterais de investimentos que poderiam ser invocados perante esse tribunal arbitral, não 

há casos envolvendo nosso País.  

    Todavia, essa postura poderá mudar no futuro, haja vista que é crescente o número 

de empresas brasileiras que atuam diretamente em outros países. 

     Oportuno esclarecer que as disputas e decisões no ICSID em que o investimento 

estrangeiro desafiou a capacidade de regulação interna dos países e suas normas ambientais que 

foram escolhidos para este trabalho tem por objetivo espelhar as principais doutrinas para que o 

texto não replicasse apenas as teorias envolvidas, mas a sua aplicação prática perante a Corte que 

em alguns casos se mostraram construções fascinantes.   

  Enfim, cabe avançar na análise do tema. 

 

1.  O DIREITO INTERNACIONAL DE INVESTIMENTOS 

   Os investimentos estrangeiros são vitais para economias do mundo todo, haja vista 

proporcionarem diversos benefícios às economias anfitriãs.  Seu regime jurídico engloba regras de 

direito internacional, contratos internacionais e direito interno, basicamente, tratando do ingresso, 

retorno, proteção e garantia dos investimentos. 

     Poderão ser considerados investidores países, pessoas físicas ou jurídicas. Dentre 

os principais investidores estão as empresas transnacionais que representam “um complexo de 

sociedades de diversas nacionalidades sujeitas a diferentes leis, mas interligadas entre si 

constituindo uma unidade econômica definida e clara, perfeitamente identificável” 

(MAGALHÃES, 1994. p.192).  

    As empresas transnacionais aparecem como responsáveis pela maioria dos 

investimentos que se realizam em escala global, não obstante causarem todo tipo de dificuldade 

na ordem jurídica dos países que as abriga, pois, apesar de suas subsidiárias serem constituídas 

segundo as leis do Estado receptor, enquanto unidade de produção, essas empresas não possuem 

personalidade jurídica própria. O resultado é que as ações dessas empresas nem sempre estão 
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alinhadas com regras sociais, ambientais, ou mesmo de governança; nem se pode dizer que seguem 

uma diretriz central nestes tempos em que o controle da empresa e a adminitração se apresentam, 

na prática, como entidades completamente distintas.  

 

1.1   A busca por um conceito. 

     A dificuldade em definir o conceito jurídico de investimento se dá em virtude de 

que esse não é resultado exclusivo da criação jurídica, mas também de uma série de condições e 

situações políticas e econômicas. Muito embora as mencionadas ciências não sejam o foco de 

concentração do estudo do jurista, fato é que sua importância não pode ser desconsiderada em 

qualquer análise que se faça do tema.  Os tratados internacionais sobre investimentos espelham 

essa dificuldade usando definições que podem variar segundo o objetivo da política econômica 

adotada pelo Estado receptor ou dos interesses do investidor. 

  Nesse sentido, Luiz Olavo Baptista aponta que: “A regulamentação do ingresso e 

saída de capitais estrangeiros e sua implementação, são, assim, consequências diretas dos aspectos 

políticos e econômicos.  Varia no curso do tempo, segundo objetivos, a longo e médio prazos, 

fixados pelo Estado, por via legislativa, e que são objeto de reajustes menores, a curto prazo, pelo 

órgão de controle ou fiscalizador” (1998ª, p.17)  

    Essa dificuldade foi abordada por Bernadete de Figueiredo Dias349, para quem 

inexiste um conceito padrão de investimentos no meio jurídico, alertando que tal “[...] é 

estabelecido em cada instrumento legal que trata do tema, conforme os objetivos do Estado (no 

caso das regras de direito interno) ou das partes contratantes (Estados, no caso dos tratados, ou 

Estado e investidor, no caso dos contratos com o Estado)”350.    

   Sem descuidar ou ignorar a importância que os aspectos econômicos e políticos 

exercem sobre o tema, ao jurista interessará somente o entendimento a partir do objeto em que este 

é estabelecido, por isso o estudo dos tratados internacionais e dos contratos entre investidores e 

Estados receptores se mostram fundamentais para o alcance do significado de investimento, tarefa 

que deverá ser efetuada caso a caso analisando-se o instrumento legal que proteja e projete o 

                                                           
349 Investimentos Estrangeiros no Brasil e o Direito Internacional, p. 26, 2010, Ed. Juruá. 
350 Ibid. p. 26, 2010.  Ed. Juruá 
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investimento, que é usualmente referido nos tratados internacionais como “qualquer tipo de bens 

controlados, direta ou indiretamente, por investidores”.    

 

1.2  Os instrumentos legais que disciplinam os investimentos em âmbito 

internacional.   

    Uma das caracteristicas do ambiente em que os investimentos ocorrem tem sido a 

livre circulação dos fatores de produção, que consiste nos direitos de ingresso, estabelecimento e 

retorno do capital.  O Tratado de Roma e o Código da OCDE351 de Liberalização dos Movimentos 

de Capital352 comungam desse ponto em comum que é a relação entre a livre circulação de pessoas 

e de capital.  O anexo I do referido código funciona como diretriz para as empresas transnacionais 

realizarem seus investimentos com recomendações de conduta para que operem nos países 

membros da OCDE, porém sem vinculá-los juridicamente, sendo por isso tido como soft law, vista 

tratar de recomendações a serem seguidas sem força cogente.   

    As diretrizes estipuladas no Código da OCDE reconhecem o direito internacional 

como fundamental no tratamento das empresas transnacionais, assim como o cumprimento de 

obrigações contratuais, situação de suma importância porque as disputas entre investidores e países 

receptores são decididas por tribunais arbitrais são precedidas de uma infração ao direito 

internacional para que possam ser analisadas.  

 

1.3  Os princípios inerentes ao Direito Internacional de Investimentos. 

    No artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça353, as fontes do direito 

internacional que interessam ao presente trabalho serão: a) não convencionais representadas pelo 

costume e princípios gerais de direito internacional, quanto as b) convencionais, que são os 

tratados e convenções internacionais.   

                                                           
351 Organização para Cooperação e Desenvolvimento – em ingles Organization for Co-operation and Development 
352 O Código de Liberalização dos Movimentos de Capital foi adotado pelo conselho da OCDE em 12.12. 1961, e 

vincula exclusivamente os membros da Organização, criando o dever geral de liberalização progressiva dos 

movimentos de capital entre os membros, na medida necessária a uma cooperação econômica eficaz.  Não obstante 

ter sido revisto diversas vezes (1979, 1984, 1191 e 2000) em 1984 passou a adotar a expressão investimentos diretos 

(em ingles FDI – Foreign Direct Investments) para classificar a entrada, estabelecimento e saída dos investimentos 

estrangeiros. 
353 http://www.un.org/spanish/aboutun/icjstat.htm 

http://www.un.org/spanish/aboutun/icjstat.htm
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      Enquanto as normas são elementos fechados no sistema jurídico que dependem de 

processo próprio de revogação parcial ou total para serem alteradas, os princípios são elementos 

abertos que acompanham a evolução social e cujo conteúdo permitem ao jurista atualizar ou ainda 

precisar a interpretação de um tratado internacional de investimentos quando eclodirem conflitos 

entre investidores e receptores. Sobre investimentos podemos destacar os seguintes: 

 

1.3.1  Princípio da Soberania Nacional. 

  Por este princípio cada Estado exerce jurisdição absoluta e exclusiva sobre as 

pessoas e fatos ocorridos em seu território (UNCTAD, 1999c, p.39)354. 

  Todo Estado é dotado de soberania interna e externa, e tal elemento é compartilhado 

por todos os Estados soberanos que coexistem entre si.  Observe-se, contudo, que em meio à essa 

coordenação das soberanias há o dever dos Países de observarem as regras a que se submetem nos 

tratados internacionais, o que é particularmente importante quando se analisam os termos de um 

acordo bilateral de investimentos.  

 

1.3.2  Princípio da Nacionalidade. 

  Este princípio reconhece que cada Estado tem interesse que seus nacionais e a 

propriedade deles no exterior recebam tratamento apropriado, e podem invocar as regras referentes 

à responsabilidade dos Estados, por meio do exercício de proteção diplomática, pelos danos que 

seus nacionais e a propriedade dos mesmos sofram em violação ao direito internacional 

(UNCTAD, 1999c, p.39)355. 

  Sua relevância para o direito dos investimentos diretos reside no fato de que é nele 

que decorre a proteção diplomática e a responsabilidade internacional dos Estados.  

 

1.3.3  Princípio do Tratamento Justo e Equitativo. 

  Este princípio, de suma importância na matéria, foi originalmente incorporado na 

Carta de Havana que objetivou a formação da Organização Internacional do Comércio em 1948, a 

                                                           
354 http://unctad.org/en/Docs/iteiit13_en.pdf 
355 Ibid 

http://unctad.org/en/Docs/iteiit13_en.pdf
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qual dispunha em seu artigo 11(2) “[...] to assure just and equitable treatment for the enterprise, 

skills, capital arts, and technology brought from one Member Country to another. [...]”356. 

    A interpretação literal do referido princípio esbarrava no problema da imprecisão e 

da insegurança jurídica já que o termo é vago, propenso à subjetividade, nem sempre coerente caso 

examinada à luz tratado internacional. 

   Por conta dessa imprecisão, a interpretação mais aceita vê no referido princípio um 

standard mínimo de tratamento no direito internacional cuja análise tem como núcleo a 

imparcialidade no tratamento. Nesse sentido, de acordo com o direito costumeiro, os investidores 

estrangeiros teriam direito a um certo nível de tratamento, de modo que se tal não fosse atingido, 

o Estado receptor poderia ser responsabilizado. (UNCTAD, 1999h, p.13)357, decorrendo disso o 

direito de expropriação que será tratado a seguir em seus dois aspectos nucleares:  a propriedade 

privada e a soberania estatal sobre recursos naturais. 

      Os princípios de propriedade privada e direitos adquiridos que por muitos anos 

formaram a base de proteção dos investimentos contra as expropriações promovidas pelos Estados 

receptores, encontram-se consagrados na declaração universal dos direitos humanos de 1948, 

artigo XVII onde se prescreve que todo Homem tem direito à propriedade e não poderá dela ser 

privado.  Estes direitos seriam relativizados após a Segunda Guerra face ao reconhecimento da 

soberania permanente dos Estados sobre os recursos naturais, decorrendo daí o direito de 

expropriar. Não obstante essa possibilidade, tais princípios deverão ser respeitados e preservados, 

porém, não se trata mais de princípio absoluto face às sucessivas expropriações ocorridas contra 

investimentos estrangeiros (inclusive por países como França e Inglaterra). 

  Por soberania permanente dos Estados sobre seus recursos naturais emerge a idéia 

de que ao ente Político Estatal é defeso usar a expropriação do investimento estrangeiro para 

afirmar sua soberania.   

   O reconhecimento desses direitos encontra-se na Resolução 1.803 (XVII) da 

Assembléia Geral da ONU358, que em termos gerais dispõe que o ingresso de investimentos e a 

remessa de lucros ao exterior devem sujeitar-se às condições impostas pelos países detentores dos 

recursos naturais em respeito à soberania dos Estados receptores desses investimentos, admitindo, 

                                                           
356 http://www.oecd.org/daf/inv/internationalinvestmentagreements/33776498.pdf 
357 http://www.oecd.org/daf/inv/internationalinvestmentagreements/33776498.pdf 
358 http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/ga_1803/ga_1803.html 

http://www.oecd.org/daf/inv/internationalinvestmentagreements/33776498.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/internationalinvestmentagreements/33776498.pdf
http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/ga_1803/ga_1803.html
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pois, a expropriação do investimento estrangeiro mediante o pagamento de indenização 

apropriada, com fundamento nas regras do direito internacional.   

  Com a edição da Resolução 3.281 (XXIX) que aprovou a Carta de Direitos e 

Deveres Econômicos dos Estados359, o princípio da soberania permanente sobre os recursos 

naturais preceituado na resolução 1.803 (XVII)360 além de reafirmado é ampliado no sentido de 

que nenhum Estado deverá ser compelido a oferecer tratamento especial ao investidor estrangeiro.  

    Por fim, atente-se que as referidas Resoluções também impõem limites ao direito 

de expropriação, com fundamento no enriquecimento ilícito e injusta dilapidação do patrimônio 

do investidor em decorrência do ato de expropriação. 

    Nesse sentido, a expropriação deverá a) não conferir melhor tratamento ou proteção 

entre nacional e estrangeiros, ou ainda entre estrangeiros de distintas nacionalidades, e, b) deverão 

refletir interesses públicos legítimos em relação aos interesses do investidor que deverá, destarte, 

ser indenizado.   

    Assim, há um standard mínimo de proteção aos investidores em caso de 

expropriações e que refletem nos princípios gerais de indenização adequada, não discriminação e 

justificado interesse público, cuja observação se impõe ao Estado receptor de investimentos, que 

deve proteger as expectativas legítimas do investidor.  

 

1.3.4  Princípios Estritamente Relacionados a Investimentos. 

     Na análise do tema ainda é possível verificar ainda alguns princípios que nascem 

dos tratados internacionais de investimentos e que também compõe os instrumentos contratuais 

que estruturam uma operação de investimentos.    Tais, contudo, são corolários do princípio da não 

discriminação:  a) o tratamento nacional, e b) cláusula de nação mais favorecida.   Trataremos de 

ambos a seguir.  

   Por tratamento nacional, entende-se como a obrigação do Estado receptor de 

investimentos conceder ao investidor estrangeiro tratamento compatível àquele conferido ao 

investidor nacional, e nas mesmas circunstâncias, equalizando possíveis distorções de tratamento.   

                                                           
359 http://www.un-documents.net/a29r3281.htm 
360 http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/ga_1803/ga_1803.html 

http://www.un-documents.net/a29r3281.htm
http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/ga_1803/ga_1803.html
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A ideia defendida é incentivar a competição por méritos no país receptor de investimentos, 

evitando-se a distorção da concorrência. 

    Este princípio está previsto no artigo 3º do GATT361 que determina o tratamento 

equitativo entre produtos nacionais e estrangeiros no mercado interno de países receptores de 

investimentos, e também no artigo 2.1 do acordo TRIMS362, ambos sob tutela da Organização 

Mundial do Comércio, onde o tratamento preferencial dentro do mercado nacional é considerado 

violação das regras internacionais do comércio, limitando as ações dos Estados no que se refere a 

exigências de conteúdo local em seus instrumentos de políticas públicas industriais. 

    Ressalte-se que toda vez que a matéria é tratada no âmbito da Organização Mundial 

de Comércio, não obstante seu caráter normativo, tal refere-se a investimentos que estejam 

exclusivamente relacionados a comércio. 

  Já a cláusula da nação mais favorecida tem por objetivo manter a não discriminação 

e igualdade fundamental, implicando na obrigação do Estado receptor de investimentos de estender 

aos investidores originários de um determinado Estado tratamento igual ao concedido aos 

investidores originários de qualquer outro Estado, em condições de semelhantes363.    

    Bernadete de Figueiredo Dias364 cita como suas características “a reciprocidade 

(vincula todas as partes de um acordo), incondicionalidade e aplicação a todos os temas 

relacionados a investimentos”.  O princípio da boa fé no direito internacional tem sido balizador 

na interpretação e aplicação destes princípios pelas cortes arbitrais nas disputas envolvendo 

investimentos. 

 

1.4  Fontes Convencionais. 

  São representativas da convergência de vontades das partes formalizadas num 

instrumento legal: o tratado.   Os tratados internacionais criam regras gerais, de cunho jurídico, 

que determinam a conduta futura das partes, instituindo obrigações entre as partes. 

                                                           
361 http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_02_e.htm#article3 
362 http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/trims_01_e.htm 
363 Dias, Bernadete de Figueiredo.  Investimentos estrangeiros no Brasil e o direito internacional.  P.65, Ed. Juruá, 

2010. 
364 Ibid. 

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_02_e.htm#article3
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/trims_01_e.htm
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  Todas as tentativas em se obter um acordo multilateral que pudesse reger a matéria 

de investimentos internacionais restaram inconclusos e sem sucesso, assim, interessará o estudo 

dos tipos de tratados de investimentos e das principais convenções internacionais. O que chega 

mais próximo desse anseio é a convenção de Washington que criou o sistema de arbitragem 

aplicável a investimentos que será tratada adiante. 

  Há 03 tipos de tratados que abordam investimentos: a) os tratados bilaterais que são 

os mais comuns; b) os tratados de comércio e investimentos; e c) acordos de tributação prefencial. 

     Os tratados bilaterais (BIT – Bilateral Investment Treaty) é o instrumento mais 

usado envolvendo a matéria.  Incorporam os princípios tratamento nacional, tratamento justo e 

equitativo, cláusula de nação mais favorecida, proteções contra expropriação, respeito à 

propriedade privada, nacionalidade, não discriminação, utilização de sistema de solução de 

controvérsias por meio de arbitragem.  

  Os tratados de comércio e investimentos também seguem a mesma linha dos BIT 

em sua concepção e objetivos que são a tentativa de diminuição de riscos para o investidor.   O 

NAFTA é um exemplo deste tipo de acordo. 

  E os acordos de tributação preferencial que conferirão ao investidor um regime 

tributário privilegiado a fim de que instale no país anfitrião seu negócio, muito comum na 

instalação de indústrias, como no Brasil as instalações de empresas montadoras, por exemplo.  

    Identificadas as formas mais usuais de acordos sobre investimentos diretos, convém 

apontar os principais tratados em matéria de investimentos. 

  

1.4.1  Convenção de Washington – ICSID 

  Por iniciativa do Banco Mundial, a presente convenção chegou ao mundo em 

18.03.1965, e tem por escopo aprimorar os procedimentos de solução de controvérsias entre 

Estados e Investidores estrangeiros privados. 

    A referida Convenção institui o Centro Internacional de Solução de Controvérsias 

em Investimentos o ICSID365.   

                                                           
365 International Center for Settlement of Investments Disputes.   https://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp 

https://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
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    O Centro é dotado de autonomia e personalidade jurídica de direito internacional, 

ocupando-se da solução de controvérsias em matéria de investimentos entre Estados anfitriões e 

investidores, na conformidade de seu artigo 25 (1).   

  O Centro disponibiliza regras de procedimento de conciliação e arbitragem próprias 

que serão aplicadas em painéis caso a caso, atentando-se ainda para traço comum nas disputas de 

que, uma vez iniciadas nesse foro, deverão as partes acatar sua decisão e abdicar tanto de jurisdição 

nacional ou internacional quanto da proteção diplomática.    

 

1.4.2  Convenção de Seul – MIGA 

  Tem por objetivo a promoção de investimentos privados nos países em 

desenvolvimento, por meio da concessão de garantias aos investidores dos países membros contra 

os riscos não comerciais.   

    A MIGA detém personalidade jurídica de direito internacional, é um organismo 

autônomo que oferece a seus membros um sistema complementar de garantia aos investidores por 

meio de um sistema de seguros e resseguros.  

 

2.   CONTRATOS 

    Em matéria de investimentos os contratos assumem uma posição de suma 

importância porque apresentam as bases com que o investimento será realizado e como serão 

regradas as condutas das partes que os assinaram, daí porque apresentará algumas características 

peculiares:  a) estão incorporados nos tratados bilaterais de investimentos, o que faz com que o seu 

descumprimento caracterize uma infração ao tratado e por consequência ao direito internacional, 

situação que funcionará como base à causa de pedir numa corte arbitral; b) face às incertezas que 

envolvem as decisões dos tribunais nacionais em matéria de investimentos,  a inclusão de cláusula 

arbitral se mostra imperiosa para o investidor, através da qual poderá obter uma solução mais 

rápida em caso de eventual litígio, além de ter duplo sentido ao limitar a ação do Poder Judiciário 

local e ao mesmo tempo servir como instrumento de barganha contra os Estados receptores de 

investimentos que, sob ameaça de serem processados num tribunal arbitral, desistem de suas 

políticas regulatórias. 
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     Do ponto de vista dos limites da atuação do Estado, um dos principais objetivos 

dos investidores será mitigar riscos e incertezas políticas que advém da regulação interna das 

economias receptoras que possam afetar os investimentos, como por exemplo mudança da política 

fiscal que aumente os impostos ou onere o investimento, regulações ambientais que onerem ou 

prejudiquem a atividade desenvolvida pelo investidor à época da contratação, ou ainda, regulações 

e medidas de impacto social que protejam minorias socialmente excluídas.   

    O contrato se apresenta no direito internacional como principal instrumento 

garantidor do investimento por colocar em posição de desigualdade as partes que o celebram ao 

permitir demasiada vantagem o investidor, afinal, não se protege a qualidade e os fins do 

investimento, mas, tão somente o capital investido, e por essa razão a grande maioria desses 

contratos é confidencial, assim como as disputas arbitrais que os sucedem.   

 

2.1  As Cláusulas Contratuais. 

  As cláusulas contratuais refletirão os princípios gerais do direito internacional 

norteadores dos investimentos internacionais já discutidas na primeira parte deste trabalho, no 

entanto, verificam-se quatro principais cláusulas standards dos contratos que regem os 

investimentos internacionais: 1) Proteção contra expropriação sem indenização ou discriminatória; 

2) Tratamento Justo e Equitativo (“Fair and Equitable Treatment”); 3) Tratamento Nacional; e 4) 

“Umbrella Clause”, ou cláusula de equalização ou estabilização, cujo objetivo é neutralizar o 

poder normativo do Estado. 

    Outras cláusulas importantes são a) eleição do foro (renúncia implícita); b) eleição 

do direito aplicável; c) cláusula de estabilização; d) cláusula de renúncia a imunidade de execução; 

e) “hardships” tem por objetivo evitar multas excessivas; f) “Rebus Sic Stantibus”, para situações 

de incertezas que alterem a natureza contratual significativamente; g) “Exceptio Contract Non 

Adimplenti”, exceção de contrato não cumprido a ser aplicada em casos onde uma parte possa 

deixar de cumprir suas obrigações caso a outra esteja inadimplente.   

 

2.1.1    Cláusula da Tratamento Nacional.  

     O tratamento nacional refere-se ao tratamento igualitário entre investidores 

nacionais e estrangeiros sempre que uma norma regulatória for editada.   Há dois pontos 
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fundamentais nesta cláusula que serão objeto de avaliações pelo tribunal arbitral:  1º) intenção, e 

2º) comparação (“domestic comparator”).  

    A intenção da norma não deverá ter impacto negativo nos investimentos. O que se 

regula nesta cláusula não é a discriminação em si, mas, os efeitos que ela causa. Uma norma poderá 

ter consequências danosas ao investimento ainda que a intenção do Estado regulador não tivesse 

sido a de prejudicar um investidor. 

  Em outras palavras: ao ser editada uma norma que regule um determinado setor, 

caberá ao jurista avaliar se um investidor nacional em condições similares (“like circumstances”) 

foi tratada de forma mais favorável que o investidor estrangeiro.  Se o investidor nacional não 

recebeu tratamento favorecido nessas circunstâncias, não haverá expropriação.  Do contrário, o 

Estado deverá compensar o investidor que sofreu impacto negativo em seus negócios. 

 

2.1.2  Cláusula de Nação Mais Favorecida. 

     Esta cláusula segue o corolário de que todos os investidores devem ser tratados da 

mesma forma, não importando sua nacionalidade.    

    Ocorre que os juristas têm emprestado um novo significado para esta cláusula, a 

medida que se aproveitam dela para acrescentar obrigações previstas em tratados internacionais, 

porém, não previstas no contrato de investimentos.   Em outras palavras: os investimentos serão 

regidos pelo tratado que conferir as melhores condições para o investimento, pouco importando se 

deste o investidor faz parte ou não.  

     Exemplo desse tipo de manobra jurídica teve reflexos no desfecho da arbitragem 

que envolveu a empresa MTD x CHILE366, no qual um investidor da Malasia requereu com base 

na cláusula de nação mais favorecida que o Chile lhe concedesse os mesmos benefícios constantes 

no tratado bilateral de investimentos que este mantinha com a Dinamarca e Croácia, no que foi 

bem-sucedido367.  

                                                           
366 “By an award of 25 May 2004, the Tribunal (Dr. Andres Rigo Sureda, President; Messrs Marc Lalonde and Rodrigo 

Oreamuno Blanco) held, on the one hand, that Chile had breached its obligation of fair and equitable treatment under 

Article 3(1) of the BIT but, on the other hand, that the Claimants had failed to protect themselves from business risks 

inherent in their investment in Chile. Responsibility for the loss being equally divided, the Tribunal concluded that 

the Respondent should pay 50% of the assessed damages, viz., US$5,871,322.42, plus compound interest, and that 

each party should pay its own costs and 50% of the costs of arbitration” 
367 O Chile ainda tentou a anulação dessa decisão da ICSID, mas, teve seu pedido rejeitado.  

http://arbitrationlaw.com/files/free_pdfs/MTD%20v%20Chile%20-%20Annulment.pdf 

http://arbitrationlaw.com/files/free_pdfs/MTD%20v%20Chile%20-%20Annulment.pdf
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2.1.3  Cláusula de Estabilização e “Umbrella Clause”. 

    Normalmente constante no tratado internacional de investimentos, tanto quanto nos 

contratos de investimentos internacionais, as “umbrella clause” objetivam ampliar as obrigações 

do Estado anfitrião dos investimentos ao determinar que a violação de qualquer cláusula contratual 

constitui uma violação de tratado internacional de investimentos368. 

     Similar a uma quebra contratual, esta cláusula é corolária do princípio “pacta sunt 

servanda” se torna um componente do tratado, e constitui-se num verdadeiro “passe livre” para os 

investidores ajuizarem suas demandas nos tribunais arbitrais de investimentos. A forma de redação 

mais usual desse tipo de cláusula costuma ser a seguinte: “qualquer obrigação assumida pelas 

partes deverá ser interpretada em razão dos investimentos protegidos pelo contrato ou tratado 

internacional de que são partes” (tradução livre e contextual)369.  

   Os investidores passam a dispor de liberdade no que tange processar um Estado 

pelo que entenderem constituir uma violação do tratado internacional de investimentos, e com isso, 

transformam qualquer situação em potenciais obrigações às quais o Estado deverá se submeter.  

Uma “umbrella clause” será potencializada se interpretada em conjunto com uma cláusula de 

estabilização. 

     As Cláusulas de Estabilização são disposições contratuais que pretendem isolar o 

investidor em caso de mudanças nas leis do Estado receptor, particularmente exigidas para 

investimentos de longo prazo.   

    Raramente são encontradas em tratados, mas, nos contratos e poderão prever as 

seguintes situações: a) o congelamento do arcabouço legal para que toda relação entre as partes se 

desenvolva conforme contratado; b) equilíbrio econômico, onde o investidor se sujeitará a nova 

regulação, porém, deverá ser compensado por isso, e c) cláusulas hibridas que comungando das 

duas anteriores, fazem com que a novas regulações tenham efeito zero sobre o investimento é 

mantido no estado anterior à mudança da lei. 

                                                           
368 ROMSON, Asa, in “Environmental Policy Space and International Environmental Law, p.80. 2012. Ed. Stockholm 

University:  “The purpose of the clause is to elevate some violations of investment contracts to a violation of the IIA, 

meaning to lift up a contractual breach to international law” 
369 “Each Party shall observe any obligation it may have entered into with regard to investiments”, US-Argentina BIT, 

Art. II(c) (signed Nov. 14, 1991, entered into force Oct. 20, 1994). 
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3.  EXPROPRIAÇÃO. 

    Tema sensível em matéria de investimentos, a expropriação coloca lado a lado o 

direito de propriedade do investidor versus a soberania estatal sobre seus próprios recursos.    

      Qualquer Estado possui o direito de expropriar um investimento estrangeiro, desde 

que mediante justa e abrangente compensação de expropriações diretas e indiretas. 

    Problemas surgem quando os investidores não se sentem seguros quanto a 

imparcialidade das Cortes nacionais para discutir o valor da compensação devida, o que tem levado 

os tratados internacionais a discutir essas perdas e danos nos tribunais arbitrais. 

    Para entender o tema, imperioso se faz retornar à metade do Século XX onde a 

divisão política entre capitalismo e socialismo trazia insegurança às relações de investimentos, 

tratando-se de um período de diversas nacionalizações e confiscos de propriedades de estrangeiros, 

muitas vezes sem a justa compensação, como aconteceu em Cuba, por exemplo.     

    Era o chamado risco político que não obstante ter diminuído na atualidade, 

influenciou na formatação dos tratados de investimentos e na Convenção de Washington em 1965, 

não sendo de se estranhar que sua orientação seja conservadora e proteja muito mais o capital que 

os interesses do Estado anfitrião. 

    Destarte, as expropriações representam o exercício da soberania de um Estado 

Nacional, que num dado momento poderá tomar para si a propriedade ou o controle de um 

investimento estrangeiro sob duas formas: direta e indireta.    

    A primeira seria a desapropriação ou confisco puro e simples de bens de 

propriedade de estrangeiros, que após esse ato, passam a ser propriedade do Estado anfitrião. 

Depois do ato de expropriação a propriedade do investidor se torna de utilidade pública e passa a 

ser utilizada pelo Poder Público do Estado anfitrião do investimento. Como exemplo, a 

nacionalização de indústrias, a desapropriação para fins de construções de obras de infraestrutura, 

e mesmo as políticas públicas ambientais cujos objetivos sejam a preservação ou conservação de 

um ecossistema pode constituir uma expropriação direta de investimentos estrangeiros.    

    A segunda diz respeito a situações nas quais as restrições nas atividades do 

investidor são tamanhas que o investimento não se torna mais economicamente viável, ainda que 

ausente a finalidade pública de uma expropriação direta. Assim, a regulação de questões de saúde 
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pública ou ambientais pelo Estado anfitrião poderão impactar o investimento a tal ponto que o 

mesmo não consegue se desenvolver conforme previsto contratualmente ou no tratado 

internacional que o constituiu.     

     Sobre expropriações indiretas e questões ambientais, temas como zoneamentos ou 

restrições de uso de uma propriedade tem gerados diversas discussões acerca do tipo de 

impedimento que tais medidas causam nos investimentos, sobretudo quando tais regulações 

resultem em perdas econômicas para os investidores. 

     Para aferir essa justa compensação em situações onde ocorra uma desapropriação 

indireta, além das previsões contratuais possíveis, os tribunais arbitrais têm fundamentado suas 

decisões com base em quatro doutrinas: “sole effects doctrine”, “proportionality”, “police powers 

carve-out” e “right to regulate approach” que serão discutidas a partir das decisões arbitrais em 

que foram aplicadas. 

 

3.1.1  “Sole Effects Doctrine” 

    Para esta doutrina, a medida regulatória, em sí mesma considerada, não tem a 

menor importância.   O que realmente se busca é a extensão do impacto no investimento que foi 

resultado dessa medida. 

     No caso Metalclad v. Mexico, submetido ao ICSID com base nas regras do NAFTA 

é emblemático, e teve como ponto central a interferência do México no desenvolvimento e 

operação de um depósito de lixo tóxico, configurando expropriação indireta do investimento370.   

    A decisão proferida em 30.08.2000 entendeu devida a indenização por lucros 

cessantes no caso de expropriação de investimentos. Porém, como no caso o investimento ainda 

não teria entrado em operação, a estimação dos lucros cessantes restou impossível de ser aferida.   

     Importa destacar um dos fundamentos da decisão arbitral para quem a finalidade 

das medidas adotadas pelo governo mexicano, somente seriam relevantes, se tais constituissem 

uma forma de expropriação indireta do investimento: “[...] 111. The Tribunal need not decide or 

                                                           
370 “Thus, expropriation under NAFTA includes not only open, deliberate and acknowledged takings of property, such 

as outright seizure or formal or obligatory transfer of title in favor of the host State. But also covert or incidental 

interference with the use of property which has de effect of depriving the owner, in whole or in significant part, of the 

use or reasonably-to-be-expected economic benefit of property even if not necessarily to the obvious benefit of the 

host State. [paragraph 103]” 
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consider the motivation or intent of the adoption of the Ecological Decreee”.  Indeed, a finding of 

expropriation on the basis of the Ecological Decree is not essential to the Tribunal’s finding of a 

violation of NAFTA Article 1110. However, the Tribunal considers that the implementation of the 

Ecological Decree would, in and of itself, constitute an act tantamount to expropriation [...]”.371 

    A doutrina do “sole effects” alcança qualquer regulação estatal, desde que esta 

interaja ou afete os investimentos.  Por definição, a grande maioria das normas regulatórias acabam 

refletindo economicamente e seus impactos serão avaliados e sopesados para o árbritro que adotar 

essa linha de decisão.       

     

3.1.2  “Proportionality” – A Proporcionalidade 

   O escopo desta doutrina está em aferir um equilíbrio entre a regulamentação 

buscada no direito interno e os efeitos que tais causam no investimento.  Contrastando com a 

doutrina anterior, reconhece a expropriação indireta através de medidas regulatórias, porém, 

entende que somente isso não basta para aferir se houve ou não uma expropriação indireta. 

    Para a proporcionalidade, a expropriação deverá ser analisada à luz dos benefícios 

que essa nova norma gera para o público a que se destina versus as limitações que tais impõe ou 

causam ao investidor, de forma tal que se poderia aferir uma justa compensação a partir da análise 

dos impactos negativos que tal medida regulatória impõe ao investimento, proporcionalmente aos 

impactos positivos que tal medida poderia gerar. 

  Caso que ilustra esta doutrina é o Tecmed v. Mexico372 foi o primeiro caso em que 

o tribunal arbitral do ICSID adotou o princípio da proporcionalidade em seus julgamentos. Em 

síntese a discussão do caso se deu em virtude do cancelamento da permissão administrativa para 

operar uma indústria que manipulava e tratava resíduos perigosos num aterro sanitário.  Houve 

grande pressão popular para que a indústria fechasse, e o governo acabou cedendo e editou uma 

                                                           
371 Metalclad Corporation v. United Mexican States, ICSID Case Nr. Arb/AF/97/1, Award, Aug. 2000, para. 111,  

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC542_En&

caseId=C155 
372 Tecmed v. Mexico, caso segue na integra no link, foi o primeiro caso na ICSID a adotar o princípio da 

proporcionalidade, que emprestou da Corte de Direitos Humanos da União Européia 

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC602_En&

caseId=C186 

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC542_En&caseId=C155
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC542_En&caseId=C155
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC602_En&caseId=C186
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC602_En&caseId=C186
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série de regulamentações ambientais que não foram cumpridas pela empresa Tecmed que, como 

consequência, teve sua autorização administrativa cassada e encerrou suas atividades.   

    Ao analisar o caso, o tribunal da ICSID entendeu que o fechamento da empresa 

pelo governo mexicano tinha sido exagerado e desproporcional em comparação aos benefícios 

ambientais que a nova regulação deveria trazer (segundo o entendimento da Corte Arbitral do 

Banco Mundial “nenhum benefício”), e assim, concedeu indenização correlata à expropriação 

havida. 

 

3.1.3  “The Police Powers Carve-Out”.  O Poder de Polícia como excludente. 

    Sào medidas regulatórias que expressam o poder de polícia estatal, e que 

geralmente não são consideradas exceções às expropriações porque adotadas de boa fé e com 

legítimas preocupações de bem-estar social e ambiental. 

  Um dos casos que ilustram essa doutrina é o Methanex Corporation v. United 

States.  O Estado da California baniu o MTBE (methyl tertiary butyl ether), aditivo de gasolina, 

porque descobriu-se que essa substância era altamente corrosiva e contaminava lençóis freáticos.  

A empresa canadense Methanex entendeu que tal medida era expropriatória, já que essa substância 

era componente fundamental na fabricação de methanol, que era a base de seu negócio (“core 

business”).   

     Em 2005 o tribunal arbitral entendeu que o caso deveria ser julgado improcedente 

com base na doutrina do poder de polícia em face de interesse público relevante e medida tomada 

de boa fé pelos agentes reguladores, que se utilizaram do devido processo legal para banir a 

referida substância.373    

    O Poder de Polícia constitui exclusão à regra da expropriação, e, uma vez entendido 

que a medida provém de interesse público legítimo, de aplicação geral e não discriminatória, e que 

foi editada seguindo os princípios do devido processo legal com ampla publicidade, não haverá 

                                                           
373 “In the Tribunal’s view, Methanex is correct that an intentionally discriminatory regulation against a foreign 

investor fulfils a key requirement for establishing expropriation. But as a matter of general international law, a non-

discriminatory regulation for a public purpose, which is enacted in accordance with due process and, which affects, 

inter alios, a foreign investor or investment is not deemed expropriatory and compensable unless specific commitments 

had been given by the regulating government to the then putative foreign investor contemplating investment that the 

government would refrain from such regulation.as a matter of general international law, a non-discriminatory 

regulation for a public purpose, which is enacted in accordance with due process is not an expropriation”  
http://www.state.gov/documents/organization/51052.pdf  (Part IV, Chapter D, p. 4) 

http://www.state.gov/documents/organization/51052.pdf
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expropriação, e por consequência não haverá indenização.  Note que não se trata de exceção à 

regra de expropriação, mas, de exclusão, uma vez que o tribunal entende que a medida regulatória 

não é expropriatória. 

    As dificuldades para aferir se determinada norma regulatória interna de uma país é 

ou não discriminatória assume função central para o resultado de uma arbitragem e deverá ser feita 

caso a caso.  Caberá ao jurista o trabalho de interpretar a norma para aferir se essa atende ao 

interesse público de forma legítima, se é emanada pelo poder competente e de forma transparente 

e legal para que tal se encaixe na exceção do poder de polícia ou não, situação que nos levará à 

próxima doutrina.  

 

3.1.4.  “Right to Regulate Approach”. 

    Segundo Newcombe, citado por ROMSON374, as doutrinas de poder polícia como 

excludente e “sole effects”, além de ortodoxas, não são capazes de trazer a clareza indispensável 

para distinguir quando determinada medida regulatória caracteriza uma expropriação de 

investimento de uma medida regulatória ordinária. Continua o mesmo autor375 citando Fauchald 

and Schiötz que existe uma diferença fundamental entre o direito à compensação contra o direito 

de regulação estatal que nem sempre está clara nos tratados de investimentos.  

    Feitas as críticas, uma quarta via seria uma abordagem que tem fundamento na 

Convenção Européia de Direitos Humanos, cujo artigo 1º, do primeiro protocolo, dispõe que os 

Estados têm o direito de regular e aplicar leis para controle do uso de propriedade de acordo com 

o interesse coletivo ou público. 

  Esta doutrina se parece com a da proporcionalidade à medida que sua aplicação 

busca ser razoável e equilibrar os fins e meios entre o interesse público e àquele dos investidores, 

mas, difere sutilmente no que tange ao seu ponto de partida que é a garantia de que o Estado pode 

regular situações que digam respeito ao interesse público, circunstância que já consta em tratados 

bilaterais de investimentos europeus.  As questões regulatórias ambientais parecem melhor 

protegidas nesta doutrina. 

      

                                                           
374 Op. Cit. p. 252 
375 Op. Cit. p. 254/255 
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4.   INVESTIMENTOS E REGULAÇÕES AMBIENTAIS NA JURISPRUDÊNCIA. 

  O Direito Ambiental é um ramo do direito internacional público dotado de regras e 

princípios que geram direitos e obrigações para os sujeitos do direito internacional (os Estados, 

pessoas físicas, organizações governamentais e não governamentais).  

      Suas regras, contudo, já não são tão influenciadas por um conceito formal de 

hierarquia das normas ou de formalismo legal por terem um traço bastante peculiar, um aspecto 

“camaleão”, ou seja, interagem nas questões jurídica, éticas, políticas, sociais, cientificas e 

econômicas que culminam na reciproca cooperação entre os Estados em um contexto global de 

preocupação em preservar, entender e interagir de forma sustentável com o meio ambiente, visando 

a melhoria da qualidade de vida para presentes e futuras gerações.  

   A Declaração Sobre o Meio Ambiente Humano de Estocolmo, 1972, representativa 

de uma série de 26 princípios fundadores, que no direito internacional são enunciativas de normas 

“soft laws” (formas não cogentes e não vinculantes), constituem boa parte das fontes do Direito 

Ambiental Internacional, em contraste com as normas de “hard laws” (cogentes, vinculantes) que 

descrevem condutas a serem adotadas e seguidas pelos Estados e não somente recomendações de 

conduta.   

   Estes dois tipos normativos estão no foco das disputas envolvendo investimentos 

internacionais e direito ambiental, ora pelo grau de normatividade de uma “soft law”, ora pelo grau 

de precisão da conduta exigida num tratado ambiental que seja incompatível com o investimento 

realizado.   

       Observa-se ainda que um tema de particular importância para a matéria de 

investimentos contido no princípio 21 da declaração de Estocolmo é uma norma “hard law”376, 

que referenda a soberania estatal sobre recursos naturais e autonomia para regular a matéria 

ambiental e diz: “Os Estados, de acordo com a Carta das Nações Unidas e os princípios do direito 

internacional, têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos, nos termos de suas 

próprias políticas ambientais, desde que as atividades levadas a efeito, dentro da jurisdição ou 

sob seu controle, não prejudiquem o meio ambiente de outros Estados ou de zonas situadas fora 

de toda a jurisdição nacional”. 

                                                           
376 O artigo 2o. da Declaração do Rio/92 repete a mesma norma. 
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     A idéia de desenvolvimento sustentável veio a tona pela primeira vez em 1987 no 

relatório Brundtland “Our Common future”377 que lançou um novo olhar sobre o modelo de 

desenvolvimento que o mundo seguia.   O núcleo desse conceito seria a “satisfação das 

necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas 

próprias necessidades”, que alerta para a necessidade de se empregarem esforços sem precedentes 

na História da Humanidade em pról da sustentabilidade. A adoção de medidas como a diminuição 

do consumo de energia, o desenvolvimento de tecnologias para uso de fontes energéticas 

renováveis, e o aumento de produção industrial com base em tecnologias limpas passam a ser 

amplamente debatidas. 

    Em 1992, o Brasil sediou a Conferência Eco 92, no Rio de Janeiro onde se buscou 

definir políticas essenciais para o meio ambiente através do desenvolvimento sustentável, 

celebrando-se na ocasião a Convenção sobre Diversidade Biológica, além da Declaração do Rio, 

que também se torna norma fundamental importância ao definir uma série de princípios, dentre os 

quais, o princípio da prevenção, princípio do desenvolvimento sustentável, princípio da 

precaução378, princípio do poluidor-pagador379 e o princípio da responsabilidade civil380, possui 

um conteúdo mais programático.    

     O Acordo de Paris é um tratado no âmbito da Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC - sigla em inglês), sobrepõe o Protocolo de Kyoto 

no que tange ao combate do aquecimento global, e rege medidas de redução de emissão dióxido 

de carbono a partir de 2020 com metas impositivas para seus signatários com a vantagem de ser 

legalmente vinculante. 

                                                           
377 http://ambiente.files.wordpress.com/2011/03/brundtland-report-our-common-future.pdf   Nosso Futuro Comum, 

tradução livre do ingles. 
378 Princípio 14 da Declaração do Rio: “Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser 

amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou 

irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas 

economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. 
379 Princípio 15 da Declaração do Rio: “As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização dos 

custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem segundo a qual o poluidor deve,  

em princípio, arcar com o custo da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem  

provocar distorções no comércio e nos investimentos internacionais. 
380 Princípio 13 da Declaração do Rio: “Os Estados irão desenvolver legislação nacional relativa à responsabilidade e 

à indenização das vítimas de poluição e de outros danos ambientais. Os Estados irão também cooperar, de maneira 

expedita e mais determinada, no desenvolvimento do direito internacional no que se refere à responsabilidade e à 

indenização por efeitos adversos dos danos ambientais causados, em áreas fora de sua jurisdição, por atividades dentro 

de sua jurisdição ou sob seu controle. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o-Quadro_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_sobre_a_Mudan%C3%A7a_do_Clima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o-Quadro_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_sobre_a_Mudan%C3%A7a_do_Clima
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://ambiente.files.wordpress.com/2011/03/brundtland-report-our-common-future.pdf
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    Alguns tratados internacionais impõem condutas aos Estados signatários em 

matéria ambiental como a Convenção da Basiléia relativo ao Controle do Transporte 

Transfronteiriço de Resíduos Perigosos de 1989, que exige consentimento prévio (“prior inform 

consent”) entre os países transfronteiriços em que serão transportados os lixos e resíduos perigosos 

entre os países signatários da convenção, e que proibe o transporte desse material dos países que 

não são parte da Convenção da Basiléia. Por sinal, esta Convenção foi invocada e serviu como 

base no caso S.D. Myers v. Canada381.  

     A empresa norte americana S.D. Myers cuja atividade consistia no tratamento de 

resíduos e lixo, operava no Canadá, mas sua planta industrial onde desenvolvia seus trabalhos 

estava nos EUA.  Por 18 meses, o Canadá criou dificuldades para o transporte de lixo, situação 

que levou o investidor a buscar no tribunal arbitral compensação por expropriação.   

    Em sua defesa, o Canadá alegou ser signatário da Convenção da Basiléia, e que 

agiu conforme o direito internacional, já que a exportação daquele tipo de material pelos 

americanos estava fora dos parâmetros estipulados no referido tratado.  

     O Tribunal concluiu pela expropriação alegando que o Canadá não estava obrigado 

a agir da maneira que agiu, e que poderia tomar medidas menos impactantes contra o investidor, 

porém, interpretou o caso de forma a conciliar as obrigações internacionais canadenses com as 

regras ambientais e de investimentos, num exemplo claro de interpretação normativa. Apesar do 

resultado ser questionável do ponto de vista ambiental, a mensagem passada pareceu ter sido de 

que as partes poderiam buscar uma solução negociada previamente.  

    As legislações ambientais internas dos países acabaram moldadas por esse 

agregado de normas de “soft law” e “hard law” que o direito internacional do meio ambiente 

difunde, contudo, em matéria de investimentos normas ambientais se não forem decorrentes de 

uma obrigação do direito ambiental internacional serão tidas como normas de direito interno, as 

quais, segundo os tribunais arbitrais, poderão constituir protecionismo ou causa a expropriação de 

um investimento.   

    Destarte, toda vez que um conflito surge há necessidade de se observar dois 

aspectos: primeiro quanto ao grau de normatividade (“soft law”, ou, “hard law”), e segundo quanto 

a precisão dessa normatividade (estariam os Estados obrigados a cumprir essa norma ambiental 

                                                           
381 http://italaw.com/documents/SDMeyers-1stPartialAward.pdf 

http://italaw.com/documents/SDMeyers-1stPartialAward.pdf
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por força do direito internacional, ou não?).  Ainda assim, numa disputa perante um tribunal 

arbitral, a norma ambiental para ser arguida como defesa de um Estado receptor de investimentos 

precisaria caracterizar a exclusão do poder de polícia para que possa prevalecer sobre a proteção 

do regime de investimentos.  

     Considere-se ainda que os tratados internacionais de investimentos garantem uma 

extensa gama de prerrogativas e direitos aos investidores, e, na maioria das vezes, sem qualquer 

contrapartida para o Estado receptor que sob a ameaça de ter suas políticas públicas ambientais 

desafiadas num tribunal arbitral, preferem abdicar destas em pról de manter o compromisso que 

firmaram com os investidores, não se sabendo os efeitos sociais, políticos e econômicos que essas 

opções causarão no longo prazo. 

    Uma das formas para aferir a qualidade dos investimentos tem se dado por 

iniciativas de governança que exigem que os investimentos sejam sustentáveis do ponto de vista 

ambiental.  O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo constante no Protocolo de Kyoto já atua 

nesse sentido ao incentivar projetos que contribuam para a sustentabilidade global e redução na 

emissão de gases que causam o efeito estufa.   

    O Banco Mundial, através de seu braço operacional, a IFC (International Finance 

Corporation), tem elaborado um campo de indicadores sociais e ambientais para investimentos382. 

Tais indicadores de governança poderão ser considerados “soft law” por suas características de 

recomendações de conduta, e exigência de transparência em razão da obrigação de informar 

acionistas e cidadãos quanto a qualidade e a origem lícita do investimento que uma determinada 

empresa realiza no exterior. 

    Apesar do esforço em tornar os investimentos mais responsáveis do ponto de vista 

da sustentabilidade, algumas arbitragens demonstram a total falta de sintonia com responsabilidade 

social e ambiental.   

                                                           
382 O IFC disponibiliza um manual com standards ambientais e sociais aplicáveis a investimentos em seu site 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/190d25804886582fb47ef66a6515bb18/ESRP+Manual.pdf?MOD=AJPERES’; 

vide também 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustai

nability+Framework/Sustainability+Framework+-+2012/#SustainabilityPolicy 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/190d25804886582fb47ef66a6515bb18/ESRP+Manual.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Sustainability+Framework+-+2012/#SustainabilityPolicy
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Sustainability+Framework+-+2012/#SustainabilityPolicy
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     Nesse sentido a arbitragem Glamis Gold Ltd. v. United States of America383 em que 

a mineradora canadense desenvolvia suas atividades de mineração a céu aberto no Estado da 

California, levantando não somente uma série de restrições ambientais pela agência ambiental dos 

EUA, como também culturais, vista que a atividade econômica se realizava em reserva indígena 

considerada sagrada pelos nativos, situação que chamou atenção da opinião pública que foi 

totalmente contrária à exploração da mina pela empresa canadense, culminando com a agência de 

proteção ambiental da California impondo uma série de restrições às atividades de mineração até 

então desenvolvidas.   

     Neste caso, o tribunal arbitral condenou os EUA entendendo que as medidas 

tomadas foram expropriatórias e feriam o princípio de tratamento justo e equitativo, determinando 

o pagamento de indenização à empresa canadense, num claro exemplo de conflito de legitimidade 

entre as normas ambientais e normas internacionais de investimentos. 

      O ativismo foi importante no desfecho do caso Bechtel Co. v. Bolivia384, já citado 

neste trabalho como a “Guerra de Cochabamba”, no qual a empresa norte americana, após vencer 

uma arbitragem, desistiu de seguir com a execução do laudo arbitral.  

     A Bechtel Co. obteve direito à exploração do abastecimento de água na cidade de 

Cochabamba na Bolivia por meio de um processo de privatização.  Ao longo do exercício dessa 

atividade econômica os preços praticados subiram em mais de 50%, inviabilizando a utilização da 

água pela população mais pobre, o que desencadeou um violento conflito popular que obrigou o 

governo boliviano a decretar estado de emergência para conter a revolta popular e assumir o 

controle da empresa.   

    O caso foi levado à ICSID que decidiu pela expropriação e condenou a República 

da Bolivia ao pagamento de 50 milhões de dolares.  Uma forte pressão popular exercida pela 

opinião pública por meio de protestos, e-mails enviados à empresa, propaganda negativa junto aos 

                                                           
383 http://www.state.gov/documents/organization/125798.pdf  Destaca-se na decisão: “The Tribunal finds that this 

discussion of domestic United States procedural law does not aid this analysis. Although it is generally agreed that 

the unlawfulness of an action according to municipal law will not necessarily entail a violation of international  the 

converse also is true: the legality of an act under domestic law does not presuppose its legality under international 

law. This Tribunal instead must look to the customary international law minimum standard of treatment and determine 

whether the Glamis Gold, Ltd. v. United States of America – Page 333 failure of the solicitor to first promulgate 

regulations prior to the issuance of his MOpinion exhibits “a complete lack of due process.” (visto em 18.07.2017) 
384 

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC628&case

Id=C210 

http://www.state.gov/documents/organization/125798.pdf
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC628&caseId=C210
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC628&caseId=C210
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acionistas, levaram à desistência da execução por parte da empresa norte americana como solução 

para recuperar o valor de suas ações cotadas em bolsa que despencaram, um caso peculiar e bem-

sucedido de ativismo corporativo.      

    Um dos casos que ilustra a obscuridade com que alguns investimentos são 

desenvolvidos foi Mervin Feldman Karpa (CEMSA) v. México385, no qual o investidor era uma 

companhia de cigarros que os revendia para os Estados Unidos através do México, numa operação 

que envolvia Honduras, um paraíso fiscal, e assim obtinha créditos tributários com a diferença de 

impostos entre o NAFTA e àquele país. Ocorre que o governo mexicano percebendo a elisão fiscal 

a que estava sujeito, proibiu esses créditos tributários, criando um cenário no qual a operação desse 

investidor somente se manteria lucrativa caso fosse descumprida a legislação tributária do México.    

    A decisão arbitral não reconheceu a mudança da legislação tributária como 

expropriação, e determinou que o investidor não teria direito a indenização de US$1.6 milhões por 

lucros cessantes em virtude desse novo regime fiscal, respeitando, assim, não apenas a capacidade 

regulatória do México como principalmente mostrou que investimentos têm um propósito que 

deve ser respeitado. 

  Casos como estes apontam investimentos que não cumprem seus propósitos, mas 

que em contrapartida colocam os Estados receptores num eminente estado de violação do direito 

internacional, acentuam uma relação descompassada onde somente uma das partes possui direitos, 

enquanto a outra abdica, às vezes totalmente, de sua capacidade de regulação interna em pról de 

hospedar investimentos, isso sem falar nos altos custos que envolvem uma disputa arbitral cujo 

desfecho costuma pender a favor dos investidores. 

 

6.    CONCLUSÃO. 

     Verifica-se, em conclusão, o descompasso entre expectativas dos Estados 

receptores e os objetivos dos investidores no que tange às disputas envolvendo investimentos 

estrangeiros relatadas neste trabalho que, em alguns casos, chegou-se a situações extremas em que 

houve completa subjugação da capacidade regulatória estatal para satisfazer exigências dos 

investidores em oposição à submissão deste às leis do país que hospedou investimentos.  

                                                           
385 http://www.state.gov/s/l/c3751.htm 

http://www.state.gov/s/l/c3751.htm
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    Se bem negociados, investimentos estrangeiros são bem-vindos e conseguem, via 

de regra, promover o desenvolvimento econômico. Entretanto, há que se observar o escopo desses 

investimentos, sobretudo atualmente quando estamos assistindo à transição de uma economia de 

alto impacto ambiental (“brown”) baseada no industrialismo e combustíveis fósseis, para uma 

economia moderna de baixo impacto ambiental (“green”), baseada na sustentabilidade e em fontes 

de energia limpas e renováveis, sendo de suma importância alinhar as expectativas das partes 

envolvidas neste processo: investidores, países receptores, sociedade civil. 

   Demais disso, impõe ressaltar que a questão ambiental protegida nos tratados 

internacionais possui uma característica “camaleão” que se adapta e interage com diversos ramos 

do direito.   

   Nota-se que face à ambiguidade da linguagem contratual e da assimetria de 

obrigações assumidas entre as partes signatárias dos tratados internacionais de investimentos, o 

êxito na aplicação do direito internacional do meio ambiente, geralmente reproduzidas nas 

legislações internas dos países receptores de investimentos, deverá ser aferida no caso concreto e 

ainda se observando a pertinência da aplicação da doutrina do excludente de poder de polícia.   

   As decisões arbitrais envolvem investimentos individualmente considerados, 

percebendo-se duas correntes na interpretação encontradas em disputas arbitrais que versem sobre 

matéria relacionada a investimentos estrangeiros e meio ambiente386: uma tradicional, para quem 

o direito ambiental seria protecionismo disfarçado oriundo de uma norma de direito nacional, 

doméstica, e que por isso caracterizaria expropriação de um investimento; e em contraste verifica-

se o surgimento de viés mais humanista cujas preocupações com um meio ambiente equilibrado, 

com o Planeta como sujeito de direitos, se tornou um reflexo do que a Sociedade busca na 

atualidade e que é referendada pelos tratados internacionais que regulam o tema, portanto, em 

mesmo grau de hierarquia dos tratados de investimentos em casos de disputa, se mostrando como 

uma forma legítima de resguardar direitos humanos fundamentais e a sustentabilidade em caso de 

conflitos.          

    Percebe-se que há um protagonismo da corrente de intepretação tradicional na 

análise dos casos de arbitragem internacional envolvendo investimentos, o que pode ser explicado 

                                                           
386 Jorge E. Vinuales, “Managing Conflicts between Environmental and Investments Norms in International law”. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1683465 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1683465
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pelo fato de já ter sido estabelecido em práticas desde a formação da Corte.  Além disso, somente 

agora com o esforço para debelar o aquecimento global, a economia verde está mudando a forma 

com que os negócios estão sendo idealizados no mundo.  É certo que neste momento não se deve 

mais pensar em tratados bilaterais que não incorporaram provisões ambientais e sociais adequadas, 

além da falta do indispensável compliance que precede um investimento direto, mas os casos 

trazidos neste trabalho são uma pequena amostra de que há muito que se caminhar para se chegar 

a um equilíbrio entre capital e proteção ambiental.   

     Por outro lado, é importante ressaltar o esforço da ICSID em entender essas 

mudanças e trazer a questão ambiental para a Corte, o que já vem sendo feito em diversas 

iniciativas.  Todavia, tais mudanças ainda levam tempo para serem não só assimiladas como 

também estabelecidas em guidelines ou modelos que investidores e países poderão utilizar quando 

estiverem negociando a recepção de um contrato ou tratado de investimentos. 

    Incorporar o direito ambiental no universo dos investimentos será um trabalho 

complexo, mas possível, e envolverá o gerenciamento de risco de arbitragem.  Para tanto será 

necessário um correto entendimento do direito ambiental internacional e local em matéria de 

litígios envolvendo investimentos, como ponto de partida para tentar acabar com as assimetrias e 

descompassos que hoje marcam os tratados internacionais e contratos que protegem os 

investimentos, avançando no sentido de incluir medidas ambientais, sociais e de saúde nestes 

instrumentos como forma de salvaguardar os direitos de comunidades locais e trabalhadores, e 

sobretudo do meio ambiente. 

    As normas de governança instituídas pelo International Finance Corporation (IFC) 

do Banco Mundial também se mostram de suma importância, afinal seus diversos indicadores 

poderão despertar no investidor a preocupação com a questão ambiental, já que terão o condão de 

expor de forma equilibrada, transparente e imparcial, os interesses sociais, ambientais e 

econômicos envolvidos num investimento, o que contribuirá para sua sustentabilidade.   

  De suma importância é avaliar se os investimentos estrangeiros guardam pontos de 

contato com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, hoje o principal 

norteador de empreendimentos no mundo, sobretudo com o avanço do Movimento “B” 

(beneficiary corporations) que une negócios e sustentabilidade. 
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    Além disso, poderá se tornar importante ferramenta para acionistas, governos, 

stakeholders e shareholders, que poderão avaliar os impactos que os investimentos causarão, 

possibilitando uma atuação preventiva capaz de ajustar o descompasso entre bens e interesses 

públicos e privados.  

   Finalizando, importa olhar os problemas, descompassos e controversias que 

atualmente emergem dos conflitos entre investimentos estrangeiros e regulação ambiental como 

uma experiência que precisa ser aperfeiçoada se possível com a internalização dos efeitos 

negativos que a atividade do investidor causar ao meio ambiente. 

    Uma mudança positiva para o tema aqui tratado depende muito mais de uma 

mudança de mentalidade do que da lei.   

    E essa mudança de mentalidade requer a incorporação dos conceitos de 

sustentabilidade ambiental e padrões governança, nos tratados e contratos de investimentos 

estrangeiros, para que estes se apropriem destas questões como objetivo e como propósito.    

 

7.    BIBLIOGRAFIA 

 

BAPTISTA, Luiz Olavo. Os Investimentos Internacionais no Direito Comparado e Brasileiro. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado. 1998ª.  

DIAS, Bernadete de Figueiredo. Investimentos Estrangeiros no Brasil e no Direito 

Internacional. Curitiba: Juruá, 2010. 

MAGALHÃES, José Carlos de.  O Controle pelo Estado da Atividade Internacional das 

Empresas Privadas. In: BAPTISTA, Luiz Olavo; HUCK, Hermes Marcelo; CASELLA, Paulo 

Borba (Orgs.).  Direito e Comércio Internacional: tendências e perspectivas. São Paulo, LTr.1994. 

ROMSON, Asa.  “Environmental Policy Space and International Environmental Law”. Ed. 

Stockholm University. 2012. 

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. Trends in 

International Investments Agreements. Geneva:  United Nations, 1999c. 

__________.  Fair and Equitable Treatment.  Unctad Series on Issues in International 

Investment Agreements. Geneva: United Nations, 1999g. 



 
POLIFONIA                     REVISTA INTERNACIONAL   ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO            N. 1 NOVA SÉRIE    2018    OUTONO/INVERNO 

 

263 
 

VINUALES, Jorge E., LANGER, Gesko Magnos, Managing Conflicts between Environmental 

and Investment Norms in International Law. Oxford: 2010.  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1683465 

Páginas da Internet (“webografia”) 

ICSID – INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTIMENT DISPUTE. 

Disponível em: <http://www.icsid.worldbank.org>. 

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION. Disponível em: <http://www.ifc.org>. 

INVESTMENT TREATY ARBITRATION.  Disponível em: <http://www.italaw.com>. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS.  Disponível em: <http://www.un.org>. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Disponível em: <http://www.wto.org>. 

ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). 

Disponível em: <http://www.oecd.org>. 

SOCIAL SCIENCE RESEARCH NETWORK. Disponível em: <http://www.ssrn.com>. 

UNITED STATES STATE DEPARTMENT. Disponível em: <http://www.state.gov>. 

WORLD BANK GROUP. Disponível em: <http://www.worldbank.org>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1683465


 
POLIFONIA                     REVISTA INTERNACIONAL   ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO            N. 1 NOVA SÉRIE    2018    OUTONO/INVERNO 

 

264 
 

 

ANAXIMANDRO E O DIREITO QUÂNTICO 

ANAXIMANDER AND THE QUANTUM LAW THEORY 

TELMA SILVA ARAÚJO387 

 

RESUMO: 

A proposta deste estudo é analisar a produção de Anaximandro e relacioná-la à teoria do direito 

quântico. Primeiramente, realizou-se se um estudo da vida de Anaximandro a fim de se definir o 

contexto histórico em que suas ideias floresceram. Subsequentemente, o conceito do ilimitado - 

ápeiron - é investigado. Assim, os fundamentos do direito quântico são apresentados e tecem-se 

algumas considerações a respeito das relações entre o apeiron e o direito quântico.  

PALAVRAS-CHAVE: Anaximandro. Apeiron. Direito quântico.Filosofia do direito. 

ABSTRACT: 

This paper aims to analyse Anaximander's work and relating it to the quantum law theory. 

First, a study of Anaximander’s life is conducted as a means to establish the historical context in 

which his ideas flourished and, subsequently, the concept of the boundless - apeiron - is 

investigated. Then, the fundamentals of the quantum law theory are presented and some 

considerations concerning the relation between the apeiron and the quantum law theory are made 

alongside with some closing remarks.  

KEYWORDS: Anaximander. Apeiron. Quantum law theory.  Philosophy of law 
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 1. Anaximandro de Mileto 

 Anaximandro, a figura central deste trabalho, viveu há mais de 2.500 anos e a pergunta primeira é 

“o que então podemos aprender com ele?”. Há várias formas de responder essa pergunta. Pode-se 

simplesmente dizer que dele restou o exemplo; afinal, ele e os outros milesianos romperam com a tradição 

anterior de creditar a criação do mundo às forças divinas e buscaram explicações no mundo natural. Isso 

por si só bastaria, reviver o sentimento de inquietação e a inconformidade com o modo com que a realidade 

se apresentava e participar da tentativa de transpor essa visão para que uma nova percepção da realidade 

fosse possível é razão suficiente para se estudar Anaximandro.  Em outras palavras, estudar Anaximandro 

é uma oportunidade de aprender sobre a mudança do olhar do observador e verificar que ela possibilita a 

superação do paradigma. Contudo, a resposta à pergunta inicial ainda está incompleta pois, além do 

exemplo que se pode colher daquilo que a tradição conta de sua vida, há o seu pensamento em si, que, ainda 

que pareça enigmático, talvez até mesmo indecifrável, ainda fala ao homem contemporâneo na medida em 

que se ocupa de objetos  que nos afligem até hoje: o princípio, a oposição de forças, o equilíbrio e a justiça. 

A proposta do presente trabalho é a reflexão sobre o pensamento anaximandrino sob a perspectiva da teoria 

do direito quântico. 

 Filho de Praxíades, Anaximandro viveu em Mileto na região da antiga Jônia na Ásia Menor. Hoje, 

as ruínas da antiga cidade de Mileto ficam próximas ao vilarejo de Balat na província de Aydin, na Turquia. 

Mileto estava situada junto à foz do rio Meandro, era banhada pelo Mar Egeu e, no século VI a.C, era uma 

cidade portuária próspera, parte da rota de comércio entre o Ocidente e o Oriente.  

 Desnecessário lembrar que as informações a respeito da vida e obra de Anaximandro são muito 

escassas e, embora sejam tidas como verdadeiras, podem ser apenas construções ou histórias; nunca 

saberemos. 

 Certo é que Anaximandro é figura de grande importância para o desenvolvimento do pensamento 

filosófico388 por diversos motivos que ade e História, p. serão explicados adiante. De qualquer modo, fica 

o registro de que sua vida e obra são marco histórico da filosofia e também serviram de contraponto e 

inspiração para diversos filósofos repensarem as bases aristotélicas e platônicas da filosofia. Em outras 

                                                           
388 O texto que estuda Anaximandro e sua relação com o direito, de modo pioneiro, é ATTIÉ Jr, Alfredo, A 

Reconstrução do Direito. Porto Alegre: Fabris Editor, 2003, sendo de destacar os capítulos “Ser no Tempo: 

Alteridade e História”, p. 269 e ss; e “Desconhecer: Alteridade e Inconsciência”, p. 295 e ss; além da “Conclusão”, 

p. 313 e ss. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ásia_Menor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Meandro
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palavras, o estudo desse pensador é, ainda hoje, relevante para o desenvolvimento do pensamento filosófico, 

instigando novos pensares sob perspectivas diversas das que temos por "naturais". 

 Estima-se que Anaximandro nasceu entre 611 e 610 a. C. pois o filósofo grego Apolodoro de Atenas 

menciona que seu nascimento ocorreu no segundo ou terceiro ano da 42ª Olimpíada. 

 Também há indícios de que tenha sido uma figura de grande expressão política em Mileto e, de 

acordo com a leitura que o filósofo e helenista Eduard Zeller faz de Cláudio Eliano (V. H. iii. 17), 

Anaximandro teria liderado o assentamento de uma colônia milesiana em Apolônia389. Havia, inclusive, 

uma estátua erigida em sua homenagem em um mercado em Mileto, de que sobraram pedaços e a inscrição 

de seu nome. 

 Foi contemporâneo do pensador Tales e alguns estudiosos o descrevem como sendo seu discípulo, 

outros, seu colega. Sua produção intelectual, aos olhos do homem contemporâneo, pode parecer bastante 

versátil e seu nome aparece em estudos de geografia, astronomia, física, biologia e filosofia. Oportuno agora 

abrir um parêntese para esclarecer alguns pontos sobre a chamada filosofia pré-socrática. 

 Segundo Patricia Curd390, o termo foi criado no século XVIII e foi popularizado por Hermann Diels, 

a quem nos referiremos novamente mais abaixo, para diferenciar o pensamento socrático daquele de seus 

antecessores. Sócrates elegeu a moral como o centro de suas preocupações ao passo que os chamados pré-

socráticos voltavam sua atenção para a cosmologia e o mundo natural, principalmente. 

 Entretanto, há várias críticas acerca da denominação pré-socrático. A mais simples e óbvia é que 

esse termo não tem qualquer precisão temporal, pois há pensadores "pré-socráticos" que foram 

contemporâneos não só de Sócrates como também de Platão, como é o caso de Demócrito de Abdera e 

Diógenes de Apolônia  

 Além disso, os pré-socráticos também se ocupavam de questões relacionadas à ética e à moral, sem 

contudo apartar as reflexões sobre esses temas de outros mais relacionados ao que chamamos de ciências 

naturais. 

 A autora faz ainda outra consideração de cunho mais subjetivo. O termo pré-socrático pode 

equivocadamente insinuar que esses pensadores eram qualitativamente inferiores a Sócrates e que só seria 

relevante estudar os pensadores do período clássico. 

                                                           
389 https://history.hanover.edu/texts/presoc/anaximan.html. Acesso em 30/11/2017 

390  Curd, Patricia, "Presocratic Philosophy", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/presocratics/>  
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 Também cabe lembrar que, ao contrário do que a expressão sugere, não é possível relacionar as 

ideias desses pensadores entre si de modo a se identificar uma escola de pensamento única que pudesse ser 

chamada de pré-socrática. Ao contrário, existem várias escolas de pré-socráticos como a Escola Eleática, a 

Itálica (Pitagórica) e a de Mileto, de que faz parte Anaximandro. 

 De outro lado, há de se notar que os pensadores pré-socráticos se diferenciam daqueles que vieram 

antes deles por terem buscado dissociar a cosmogonia e a cosmologia da religião. Exemplo dessa tradição 

mais antiga são a Odisseia e a Ilíada, poemas escritos por Homero391, estima-se que entre os séculos X e 

VIII a. C., e os poemas de Hesíodo392 de meados do século VIII a.C. 

 Tanto Homero como Hesíodo recorrem à autoridade das Musas para sustentar suas narrativas, ou 

seja, não há qualquer preocupação em fundamentar suas ideias – a história da Guerra de Troia e o retorno 

à casa de Odisseu (Ulisses, na tradição romana), no caso de Homero, ou a explicação para a criação do 

mundo, no caso de Hesíodo – na observação do mundo e de seus fenômenos físicos ou na racionalidade. A 

explicação para esses autores é divina pois não só a sucessão de eventos em ambos os casos se dá por meio 

e pela vontade dos deuses como a própria narrativa que a explica vem por inspiração e intermédio das 

divindades. O excerto da Ilíada, abaixo reproduzido, ilustra claramente essa acepção. 

 

Oh! Celícolas Musas, inspirai-me;  

Sois deusas e na mente abrangeis tudo:  

Roçou-nos único o rumor da fama.  

                                                           
391  “Da vida de Homero praticamente nada se sabe com segurança, embora dados semilendários sobre ele 

fossem transmitidos desde a Antiguidade. Sete cidades gregas reivindicam a honra de ter sido a sua cidade natal. 

Homero é frequentemente descrito como velho e cego, perambulando de cidade em cidade, a declamar seus versos. 

Chegou-se mesmo a duvidar de sua existência e de que a Ilíada e a Odisséia fossem obras de uma só pessoa . 

Poderiam ser coletâneas de cantos populares de antigos aedos e, ainda que tenha existido um poeta chamado 

Homero que realizou a ordenação desse material e enriqueceu com contribuições próprias, o certo é que essas obras 

contêm passagens procedentes de épocas diversas.” OS PENSADORES. Pré-Socráticos. São Paulo: Nova Cultural, 

1999, p. 7 e 8.  

392  “Tudo o que se sabe, com segurança, sobre a vida de Hesíodo, é narrado por ele próprio em seus poemas. 

Seu pai habitava Cumes, na Eólia, onde possuía uma pequena empresa de navegação. arruinado, atravessou o mar 

Egeu e retornou à Beócia, berço de sua raça. Aí, em Ascra, dedicou-se às atividades campesinas e aí nasceu, viveu e 

morreu Hesíodo (meados do século VIII a.C.) Ao morrer o pai deixou a Hesíodo e seu irmão  Perses as terras que, 

devido ao clima rude da região, continuaram com esforço a cultivar. Na partilha dos bens, Hesíodo considerou-se 

lesado pelo irnão, que teria comprado os juízes venais. A polêmica com Perses serve de tema para uma das duas 

grandes obras de Hesíodo: Os Trabalhos e os Dias. Pois, além de cultivar os campos e apascentar os rebanhos, 

Hesíodo tornou-se aedo sob inspiração das Musas, como relata na outra gande obra, a Teogonia.” OS 

PENSADORES. Pré-Socráticos. São Paulo: Nova Cultural, 1999, p. 11.  



 
POLIFONIA                     REVISTA INTERNACIONAL   ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO            N. 1 NOVA SÉRIE    2018    OUTONO/INVERNO 

 

268 
 

Nem que dez bocas, línguas dez houvesse,  

Voz infrangível, coração de bronze,  

Pudera eu memorar quantia e nomes  

Dos que às plagas Ilíacas vieram:  

Isso às filhas do Egífero compete.393  

 

 Percebe-se que o poeta é veículo por meio do qual a divindade imortal – as Musas – narra os 

acontecimentos pregressos e que tal narrativa se presta a explicar porque o mundo era como se apresentava 

naquela época394.  

 No tocante a essa questão, vale a pena, ainda, fazer constar que é a partir dos poemas de Hesíodo 

que o autor da obra passa a se identificar. A individualização do autor pode ser associada ao início do 

processo de racionalização do pensamento, pois a narrativa não vem mais apenas por inspiração divina, 

passa a ser fruto também do poeta e de suas experiências sensoriais e cognitivas. Veja como Hesíodo se faz 

mais proprietário de sua obra se comparado a Homero. 

 

Elas um dia a Hesíodo ensinaram belo canto 

quando pastoreava ovelhas ao pé do Hélicon divino. 

Esta palavra primeiro disseram-me as Deusas  

Musas olimpíades, virgens de Zeus porta-égide:  

“Pastores agrestes, vis infâmias e ventres só, 

                                                           
393  http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/iliadap.pdf, p. 91 

394  E, ainda, a título exemplificativo: Do Caos Érebos e Noite negra nasceram/ Da Noite aliás Éter e Dia 

nasceram,/ gerou-os fecundada unida a Érebos em amor./ Terra primeiro pariu igual a si mesma/ Céu constelado, 

para cercá-la toda ao redor/ e ser aos Deuses venturosos sede irresvalável sempre./  Pariu altas Montanhas, belos 

abrigos das Deusas/ ninfas que moram nas montanhas frondosas./  E pariu a infecunda planície impetuosa de ondas/ 

o Mar, sem o desejoso amor. Depois pariu/ do coito com Céu: Oceano de fundos remoinhos/ e Coios e Crios e 

Hipérion e Jápeto/ e Teia e Réia e Têmis e Memória/ e Febe de áurea coroa e Tétis amorosa./ E após com ótimas 

armas Crono de curvo pensar, /filho o mais terrível: detestou o florescente pai. HESIODO. Teogonia. A origem dos 

deuses. Estudo e tradução de Jaa Torrano, 3ª ed. São Paulo: Editora Iluminuras Ltda, 1995, p. 91. 
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sabemos muitas mentiras dizer símeis aos fatos  

e sabemos, se queremos, dar a ouvir revelações”.395 

 

 No decorrer dos séculos seguintes, começa a firmar-se a ideia de que é a observação dos fenômenos 

do mundo natural que permitirá ao homem entender o universo e a sua origem, iniciando-se a tradição de 

pensamento que conhecemos como filosofia. 

 Finda essa breve digressão, retoma-se a exposição sobre a escola de Mileto e seu segundo expoente, 

Anaximandro.  

 Tradicionalmente, desde Aristóteles, Tales é apontado como o primeiro filósofo, sendo o eclipse 

que ele teria previsto em 585. a.C. o evento fundador da filosofia396.  

 Muitos pesquisadores afirmam que é lendário o evento do eclipse e tantos outros sustentam  que 

seria mais apropriado que Anaximandro fosse tido como o primeiro filósofo já que não se tem notícia de 

que Tales, ao contrário de Anaximandro, tenha registrado por escrito seu pensamento. 

 Não cabe aqui discutir esse tipo de filigrana, o que importa é perceber que no século VI a.C. já se 

identifica um tipo diferente de pensamento, aquele que busca explicar por meio da observação e dos 

sentidos dos homens, um pensamento crítico e independente das histórias que tinham fonte supostamente 

divina e eram passadas de geração para geração.  

 Seja como for, Anaximandro é conhecido como o segundo expoente da Escola de Mileto, 

sucedendo Tales e antecedendo Anaxímenes e, embora sua ideia sobre o elemento originário do universo 

tenha suscitado muito debate, o historiador da filosofia italiano Livio Rossetti ressalta a genialidade de suas 

outras reflexões.  

                                                           
395  HESIODO. Teogonia. A origem dos deuses. Estudo e tradução de Jaa Torrano, 3ª ed. São Paulo: Editora 

Iluminuras Ltda, 1995, p. 88. 

396  “Enfim, para efeitos puramente didáticos, escolhe-se duas datas emblemáticas daquilo que na verdade são 

processos muito lentos, cujas raízes começam muito antes e cujas conseqüências se estendem até muito depois, para 

balizar a história da filosofia antiga, para determiná-la como um período com começo e fm. Essas datas são: o ano 

de 585 a.C., quando ocorreu um eclipse previsto por Tales de Mileto, o primeiro filósofo, e o ano de 529 d.C., 

quando, após um longo período de expansão paulatina do cristianismo e outras seitas orientais e do correlato 

declínio da civilização helenística, sustentada àquela altura pelo império romano, o ensino da filosofia pagã, que 

ainda ocorria em Atenas, é proibido pelo próprio imperador (da parte oriental), Justiniano.” RIBEIRO, Luís Felipe 

Bellintani. História da filosofia I, Florianópolis: Filosofa/EaD/UFSC, 2008, p. 28 
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 A ele é atribuída a introdução do gnômon entre os gregos bem como a confecção do primeiro mapa 

do mundo conhecido – sobre o mapa, Livio Rossetti faz questão de ressaltar o admirável trabalho de 

abstração que esse tipo de obra implica, além da capacidade de imaginar e se colocar “fora/ acima” da 

Terra. 

 Além disso, Anaximandro pensou, junto com Tales, sobre o surgimento da vida e da vida humana 

na Terra a partir da observação do mundo natural. Conta-se que, certa feita, Tales encontrou conchas 

marinhas em local de alta altitude e, a fim de explicar tão inusitado achado, desenvolveu a teoria de que a 

Terra emergira do mar. A partir dessa ideia, Anaximandro levantou a hipótese de que, na era em que estava 

a Terra submersa, os seres humanos deveriam, então, ter evoluído a partir de peixes ou criaturas a eles 

semelhantes. Outras interpretações desse pensamento de Anaximandro dão conta de que ele teria imaginado 

que os seres humanos se desenvolveram dentro da barriga de peixes ou seres assemelhados até poderem 

cuidar de si mesmo e chegar à superfície. Embora atualmente essas ideias não correspondam exatamente 

ao que se entende por teoria da evolução, dada a sua engenhosidade, hoje os cientistas creditam a 

Anaximandro uma proto-teoria da evolução. 

 Anaximandro dedicou-se ao estudo da cosmologia e, em especial, da Terra. A partir de suas 

observações, chegou a várias conclusões ousadas e criativas para a época em que viveu. Concluiu, por 

exemplo, que a Terra tinha uma forma cilíndrica e que estava suspensa e imóvel pois, estando no centro do 

universo, “em virtude de sua igualdade, permanece fixa em dos extremos, não se pode mover para cima ou 

para baixo ou para os lados. Impossível é também que se mova, ao mesmo tempo, em direções contrárias. 

Acha-se, portanto, necessariamente em repouso” (Arist., De Coelo, II, 13, 295b). Anaximandro inferiu, 

inclusive, que o Sol e os outros corpos celestes continuavam seu percurso por baixo da Terra ao anoitecer, 

ou seja, para ele não havia nada embaixo de nosso planeta que o sustentasse, apenas o infinito.  

 Anaximandro também imaginou universos distintos – sucessivos ou coexistentes – como pode-se 

observar nesse excerto de Hipólito,  “O ilimitado é eterno e não envelhece. E abraça todos os cosmos". 

(Hipp. I, 6, 1) ou, ainda, como nos conta Aécio, "Entre os filósofos que admitiam um número infinito de 

mundos, afirmava ainda Anaximandro estarem muito distanciados uns dos outros (Aet. II, 1, 8)". Nesse 

ponto, os estudiosos contemporâneos recomendam mais uma vez cautela na interpretação tanto por 

causa da tradução e transformação da significação das palavras como também porque é muito difícil 

determinar a precisão e a extensão da doxografia. 

 Já em relação à produção de registro escrito propriamente dito, há algumas considerações 

preliminares a serem feitas. Assim, pede-se licença para mais um parêntese. 
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 Primeiro, há de se destacar que, em relação ao tipo de texto produzido por Anaximandro, prevalece 

o entendimento de que ele foi pioneiro em utilizar a prosa para expressar seus pensamentos. 

 Útil agora colocar o leitor a par de como o pensamento filosófico desse período chegou até nós. Há 

três maneiras distintas. Há casos em que a produção em si foi conservada e, assim, o acesso ao texto antigo 

é direto sem qualquer intermediação. Há, ainda, situações em que existem trechos – os chamados 

fragmentos – do pensamento de um filósofo na produção de outro. Se compararmos com os textos atuais, 

seriam o equivalente às citações diretas.  

 O pensamento de um determinado filósofo pode ainda chegar até nós por meio da interpretação de 

outro pensador. Nesses casos, é denominado doxografia (ou testimonia, em latim), expressão derivada da 

palavra grega "δόξα" (doxa), que significa aparecer ou opinião. 

 Essa classificação foi proposta pelo helenista Hermann Diels, que, no século XIX, compilou e 

desenvolveu um método de identificação e classificação dessa produção com letras e números. 

 No tocante à produção de Anaximandro, embora haja três fragmentos a ele creditados, há consenso 

entre os especialistas apenas sobre um deles. Este fragmento sobreviveu por meio de uma citação feita pelo 

filósofo neo-platônico Simplício, o Cilício, que viveu no século VI da era cristã e que comentou a obra 

Physics de Aristóteles. O livro I da Physics trata da visão de mundo dos pensadores anteriores a Aristóteles 

e, portanto, traz referência a vários pensadores anteriores a Sócrates, inclusive Anaximandro. Todavia, 

importante notar que os helenistas sempre alertam para o fato de Simplício ter vivido mais de 1.000 anos 

depois de Anaximandro bem como para a impossibilidade de se saber ao certo onde começa e termina cada 

parte do fragmento e também de precisar a fidelidade da transcrição.   

 De qualquer modo, Livio Rossetti ressalta o fato de Anaximandro ter sido o primeiro a organizar 

suas ideias em um livro com características de tratado. Ele ressalta não só a influência que a obra "Da 

Natureza" teve sobre os pensadores posteriores mas, principalmente, o ineditismo desse tipo de obra e o 

assombro que causa imaginar como tal ideia pode ter surgido na cabeça de um homem que jamais tivera 

contato com algo parecido, simplesmente porque esse algo não existia anteriormente ou, nas palavras do 

autor, "Questo tipo di scritti è riconoscibile non solo per le tematiche più spesso ricorrenti, per il tipo di 

sapere che viene proposto e per gli indizi di continuità 

di una ricerca condotta da molti intellettuali presocratici, nonché per il titolo44, ma anche 

e soprattutto per il fatto di aver dato vita, senza poter contare su alcun precedente, a un 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Língua_grega
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modello credibile di libro-archivio, di libro di testo, di libro-summa di un certo tipo 

di conoscenze mediamente dotate di ratio" 397. 

  Fechado mais esse parêntese sobre a conservação dos textos dos pensadores antigos, adiante com 

a escola dos milesianos.  

 

 2. O ápeiron 

 Esses pensadores, portanto, afastaram a explicação mítica sobre a criação e o desenvolvimento do 

universo e se questionaram, a partir da observação do mundo ao seu redor, sobre o princípio de todas as 

coisas, arché, para os gregos. O professor Luís Felipe Bellintani Ribeiro esclarece: 

 

“Para os filósofos desse período, trata-se acima de tudo de falar sobre a phýsis, 

traduzida, na medida do possível, por 'natureza': a obra-prima de cada um deles 

se intitula Perì Phýseos, 'Acerca da Natureza'. ”. 

(...) 

“Esses três reunidos [Tales, Anaximandro Anaxímenes] podem ser chamados de 

'monistas de Mileto'. Monistas porque explicavam a multiplicidade dos 

fenômenos como decorrente de um princípio material único, no caso de Tales, a 

água, no de Anaximandro, o indeterminado, no de Anaxímenes, o ar.” 398 

 

Tanto Tales quanto Anaxímenes identificaram a origem de todas as coisas em elementos 

conhecidos e sensorialmente perceptíveis. Todavia, Anaximandro entendia que o princípio não poderia ser 

a água (e nenhum dos outros 3 elementos) porque não teria em si as qualidades para originar os demais 

elementos. Deveria, portanto, ser diferente deles, e ter vindo antes e ele chamou esse elemento de ápeiron. 

                                                           

397  ROSSETTI, Livio. Il trattato di Anassimandro sulla terra. Peitho - Examina Antiqua 1, Poznań: Zakład 

Graficzny UAM, 2013. Disponível em: <http://peitho.amu.edu.pl/wpcontent/uploads/2011/05/Peitho5.pdf> Acesso 

em 05.11.2017, p. 57.  

398  RIBEIRO, Luís Felipe Bellintani. História da filosofia I, Florianópolis: Filosofa/EaD/UFSC, 2008, p. 29 e 

54. 
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A tradução “literal” – referimo-nos àquela em que não se consideram aspectos históricos e culturais 

ou, em outras palavras, desprovida de qualquer tentativa (consciente) de interpretação – de ápeiron já é 

difícil; alguns falam em o ilimitado, outros em o indefinido. Há ainda aqueles que entendem como sendo o 

indeterminado ou o infinito, pois a é prefixo de negação (a = sem) e péras pode significar limite, fim; daí 

o i-limitado, o in-finito. 

Segundo Simplício, Anaximandro diz que o ápeiron é o princípio (archē) e o elemento (stoicheion) 

das coisas existentes. A complexidade de tal afirmação é tal que o próprio Simplício afirma que 

Anaximandro fala sobre o assunto de modo poético399 . 

O fragmento suscita questionamentos de várias espécies: seria o ápeiron uma infinitude espacial? 

Ou uma indeterminação qualitativa?  

Antes de nos aventurarmos a expor as possíveis interpretações desse arché, reproduzir-se-ão 

algumas das traduções disponíveis desse fragmento.  

 

O lugar de onde todas as coisas têm a sua geração é o mesmo em direcção ao 

qual elas têm de ser destruídas, segundo a necessidade; pois elas têm de pagar 

penitências e ser julgadas pela sua injustiça, segundo a ordem do tempo400.  

 

"de onde as coisas têm seu nascimento, ali também devem ir ao fundo, segundo 

a necessidade; pois têm de pagar penitência e de ser julgadas por suas injustiças, 

conforme a ordem do tempo"401  

 

                                                           
399 "speaking of them in rather poetical terms."  Essa frase é atribuída a Simplício e, embora não apareça nas 

traduções para o português, está em várias traduções feitas para língua inglesa, entre elas, aquela feita por Patrícia 

Curd. CURD, Patrícia."Presocratic Philosophy",The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), 

Edward N. Zalta, (ed.). Disponível em <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/presocratics/>. acesso 

em 04.12.2017.  

400  NIETZSCHE, F., apud HEIDEGGER, Martin. Caminhos de floresta.  trad. Irene Borges-Duarte, Filipa 

Pedroso, Alexandre Franco de Sá, Hélder Lourenço, Bernhard Sylla, Vítor Moura e João Constâncio, Lisboa, 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 371. 

401  NIETZSCHE, F., apud OS PENSADORES. Pré-Socráticos. Trad. de Rubens Rodrigues Torres Filho, São 

Paulo: Nova Cultural, 1999, p 51. 
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Mas, de onde as coisas têm o seu passar a ser, para aí vai também o seu deixar 

de ser, segundo a necessidade; pois elas pagam, umas as outras, castigo e 

Penitência pela sua impiedade, segundo o tempo estabelecido.402  

 

"... ao longo do uso; eles dão, pois, lugar a que pertença a conveniência, com 

isso também o cuidado de um em relação ao outro (na prevalência sobre o efeito) 

da não-conveniência."403  

 

"... Princípio dos seres ... ele disse (que era) o ilimitado... pois donde a geração 

é para os seres, é para onde também a corrupção se gera segundo o necessário; 

pois concedem eles mesmos justiça e deferência uns aos outros pela injustiça, 

segundo a ordenação do tempo"404  

 

"Todas as coisas se dissipam onde tiveram sua gênese, conforme a culpabilidade; 

pois pagam umas às outras castigo e expiação pela injustiça, conforme a 

determinação do tempo."405  

 

Percebe-se que há inúmeras traduções possíveis do fragmento. E isso, por si só, já traz  grande 

desconforto para quem pretende decifrar o pensamento de Anaximandro406. 

Seja como for, todas, à exceção da tradução heideggeriana, remetem ao início e ao fim, à injustiça 

e ao castigo.  

                                                           
402  DIELS, Herman apud HEIDEGGER, Martin. Caminhos de floresta.  trad. Irene Borges-Duarte, Filipa 

Pedroso, Alexandre Franco de Sá, Hélder Lourenço, Bernhard Sylla, Vítor Moura e João Constâncio, Lisboa, 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 372. 

403  HEIDEGGER, Martin. Caminhos de floresta.  trad. Irene Borges-Duarte, Filipa Pedroso, Alexandre 

Franco de Sá, Hélder Lourenço, Bernhard Sylla, Vítor Moura e João Constâncio, Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2002, p. 439. 

404  OS PENSADORES. Pré-Socráticos. Trad. José Cavalcante de Souza. São Paulo: Nova Cultural, 1999, p 

50. 

405  BORNHEIM, Gerd A. Os filósofos pré-socráticos, São Paulo: Cultrix, 1998, p. 24. 

406  Isso sem mencionar as diferenças que existem entre as traduções nas diferentes línguas modernas e o já 

citado problema em identificar com precisão onde inicia e termina cada o fragmento.  
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Apenas a tradução do filósofo Martin Heidegger destoa e ele o faz intencionalmente. Dissecou sua 

tradução no texto "O Dito de Anaximandro" e, antes de desnudar seu processo de tradução, esclareceu ao 

seu leitor: 

“O padrão implícito da interpretação e apreciação dos pensadores antigos é a 

filosofia de Platão e Aristóteles. Valem ambos como os filósofos gregos que 

servem de padrão, tanto para o tempo anterior ao seu, quanto para o posterior. 

Mediante a teologia do Cristianismo, este modo de ver cristalizou-se numa 

convicção generalizada e até hoje inabalada. Onde, entretanto, a investigação 

filosófica e histórica se ocupa mais detidamente dos filósofos anteriores a Platão 

e Aristóteles, também aí são as representações e os conceitos platónicos e 

aristotélicos - modificados em conformidade com a modernidade - que dão o fio 

condutor da interpretação. É isso que acontece, mesmo quando, em 

conformidade com a arqueologia clássica e com a história da literatura, se 

procura encontrar o que há de arcaico no pensamento antigo. Permanece-se nas 

representações clássicas e classicistas. Fala-se de uma lógica arcaica e não se 

pensa que só passa a haver lógica no quadro da actividade escolar platónica e 

aristotélica." 407  

 

 Portanto, a partir da constatação de que a interpretação dos fragmentos dos pré-socráticos, entre 

eles Anaximandro, parte de um pressuposto posterior a eles, Heidegger propõe-se a despir-se, na medida 

do possível, desses pré-conceitos a fim de, efetivamente, entender o pensamento anaximandrino. Segue-se 

então um exaustivo exercício de tradução em que Heidegger busca desconstruir a interpretação que se 

consolida desde Aristóteles para que, ao final, seja possível uma reinterpretação “limpa”. Ao cabo, 

Heidegger conclui que:  

 

“Nem podemos demonstrar cientificamente a correcção da tradução, nem 

podemos acreditar nela em nome, apenas, de uma qualquer autoridade. A prova 

científica é demasiado limitada. A crença não tem lugar no pensar. A tradução 

                                                           
407  HEIDEGGER, Martin. Caminhos de floresta.  trad. Irene Borges-Duarte, Filipa Pedroso, Alexandre 

Franco de Sá, Hélder Lourenço, Bernhard Sylla, Vítor Moura e João Constâncio, Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2002, p. 373. 
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só se deixa repensar no pensar do Dito. O pensar, porém, é o poetar da verdade 

do ser no diálogo histórico dos pensadores.  

Por isso, o Dito nunca dirá nada a ninguém [ansprechen] enquanto o tivermos 

explicado apenas historiograficamente e filologicamente. Estranhamente, o Dito 

só diz alguma coisa a alguém depois de termos deposto as pretensões do nosso 

representar habitual, na medida em que tivermos reflectido em que consiste a 

confusão do actual destino do mundo." 408  

 

Seja como for, ainda assim é possível aventurarmo-nos a entender um pouco mais do pensamento 

de Anaximandro, principalmente se nos apoiarmos também no restante da doxografia.  E, para facilitar essa 

caminhada, há um anexo com a transcrição da doxografia sobre Anaximandro ao final desse artigo que foi 

retirada do livro Os filósofos pré-socráticos de Gerd Bornheim. 

Lendo a doxografia disponível, percebe-se que há pensadores que se manifestaram sobre o  

entendimento de Anaximandro sobre a arché, ou seja, sobre o ápeiron enquanto princípio criador,  enquanto 

outros ocuparam-se das teorias de Anaximandro sobre o desenvolvimento da Terra e, nesses casos, buscam 

apreender o ápeiron a partir da reflexão sobre seus indícios materiais. Portanto, vejamos: 

Aristóteles (Arist. Phys. III, 4, 203b) relata que o ápeiron só pode ser desse modo indefinido, pois 

se fosse definido seria e, sendo, deveria ter início e fim. A que Pseudo-Plutarco (PseudoPlut. Strom. 2) 

acrescenta “Anaximandro, companheiro de Tales, dizia que o ilimitado é totalmente responsável pela 

gênese e pela dissolução do universo (...). Afirmava ainda que a dissolução e, muito antes, a gênese, 

aconteciam repetindo-se tudo desde um tempo ilimitado.” 

"É evidente que Anaximandro, ao observar a transformação recíproca dos quatro elementos, não 

quis tomar um destes como substrato, mas um outro diferente." (Simpl. Phys. 24, 13). 

A ideia, portanto, parece ser a de um fluxo – ou um ciclo? 409 – contínuo, sem começo ou fim, que 

foi e sempre será.  

                                                           
408  HEIDEGGER, Martin. Caminhos de floresta.  trad. Irene Borges-Duarte, Filipa Pedroso, Alexandre 

Franco de Sá, Hélder Lourenço, Bernhard Sylla, Vítor Moura e João Constâncio, Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2002, p. 439. 

409  Livio Rossetti não se aprofunda no tema, mas dá notícia de que N.C. Dührsen teria apontado certa 

contradição entre as ideias de Anaximandro sobre a evolução da Terra que têm aspecto linear e o fragmento 1 que 

traz a ideia de um processo cíclico.  (ROSSETTI, Livio. Il trattato di Anassimandro sulla terra. Peitho - Examina 
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 Entretanto, o ápeiron-princípio é também ápeiron-elemento na medida em que gera a partir  dele 

próprio todo o mundo como o conhecemos – ou o conhecia Anaximandro.   

Aparentemente, o princípio ápeiron muda superficialmente, na medida em que é elemento/ 

substância, embora não tenha sua essência alterada. Assim, esclarece Simplício: “Anaximandro não explica 

a gênese pela mudança do elemento primordial, mas pela separação dos contrários em consequência do 

movimento eterno.” (Simpl., Phys. 24, 13) 

Pseudo Plutarco conta-nos sobre a visão que Anaximandro tinha sobre a criação da Terra e dos 

outros corpos celestes:  “Anaximandro afirma que, por ocasião da gênese deste cosmos, a força criadora do 

princípio eterno separou-se do calor e do frio, formando-se uma esfera deste fogo ao redor do ar que envolve 

a Terra, assim como a casca em torno da árvore. Quando esta se rompeu, dividindo-se em diversos círculos, 

formaram-se o sol, a lua e as estrelas.” (Pseudoplut., Strom. 2) 

 Percebe-se, portanto, que o ápeiron é o princípio e que dá origem as coisas a partir da separação 

dos pares de opostos. O ápeiron é animado pelo movimento eterno de separação dos pares de opostos, 

calor/frio (primeiro par de opostos), úmido/seco, claro/escuro. O fragmento nesse ponto parece apontar para 

a necessidade do equilíbrio entre esses opostos na medida em que " pagam umas às outras castigo e expiação 

pela injustiça, conforme a determinação do tempo". Estaria então a justiça ligada ao restabelecimento do 

equilíbrio? 

 Ainda que não consigamos esclarecer ao certo o pensamento de Anaximandro, é possível traçar 

paralelos para reflexão no campo da filosofia do direito.  

 

3. O Direito Quântico 

Ao pensar a filosofia do direito, têm-se em mente as questões relacionadas à própria definição de 

Justiça e do Direito. Nesse estudo, adotou-se como alicerce teórico a teoria do direito quântico, preconizada 

pelo Professor Goffredo Telles Júnior na década de 1970 e que, atualmente, é objeto de estudo no núcleo 

de Teoria Geral e Filosofia do Direito do programa de Mestrado em Direito da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo pelo Professor Ricardo Hasson Sayeg, que explica: 

                                                           
Antiqua 1, Poznań: Zakład Graficzny UAM, 2013. Disponível em <http://peitho.amu.edu.pl/wp-

content/uploads/2011/05/Peitho5.pdf> Acesso em 05.11.2017, p. 56) 
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"A racionalização do universo e a perspectiva da realidade é histórica e 

cronologicamente marcada pela lógica de Aristóteles; pela física mecanicista de 

Isaac Newton; e, pela física quântica e relativística de Einstein que estabeleceu 

a equivalência entre massa e matéria. Estes marcos de evolução da lógica e da 

física, enfim da racionalização do universo, influenciam a perspectiva humana 

da própria realidade, no que está compreendido o Direito."410 

 

 Se desconsiderarmos, por ora, as tecnicidades das descobertas científicas no campo da física 

quântica, ainda assim há de se verificar uma outra importante consequência de tais descobertas que é a 

superação da concepção clássica de racionalismo científico que pressupõe, grosso modo, a formulação de 

regras gerais e abstratas a partir das quais é possível compreender determinado fenômeno estudado. Não 

cabe, nessa oportunidade, aprofundarmo-nos na origem e desenvolvimento dessa linha de pensamento, 

bastando, agora, lembrar que essa concepção foi inicialmente aplicada às ciências naturais e foi rapidamente 

apropriada pelas ciências humanas na tentativa de se firmarem, inclusive, como ciência. Contudo, como é 

próprio do desenvolvimento do pensamento humano, as mudanças ocorrem de maneira lenta e gradual – 

como as vagas que se formam no oceano profundo e custam estourar na praia – e só agora estamos sentindo 

com mais vigor o impacto dessa superação conceitual nos diversos ramos do conhecimento humano, 

inclusive o Direito. A esse respeito comentou o Professor Sayeg: 

 

"A partir daí as ciências, e por isso também o Direito, voltam a ter história, a ser 

um conhecimento em evolução, melhorando à medida em que se abre para 

aprender com as atuais descobertas da Física, ao invés de, precipitadamente, 

inferir leis definitivas de padrões observados em escala limitada e 

ultrapassada."411   

 

                                                           
410  SAYEG, Ricardo Hasson. Direito quântico. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes 

Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Teoria Geral e Filosofia do Direito. 

Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga, André Luiz Freire (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017, p. 2. 

411  SAYEG, Ricardo Hasson. Direito quântico. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes 

Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Teoria Geral e Filosofia do Direito. 

Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga, André Luiz Freire (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017, p. 12. 
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 Assim, sinteticamente, pode-se dizer que atualmente há três concepções de Direito, sendo elas, 

o direito positivo, o direito jurisprudencial ou realismo jurídico e o jusnaturalismo, que hoje é identificado 

com os direitos humanos, mas precisamente com a dignidade da pessoa humana. Todas as três 

perspectivas são igualmente válidas e são cientificamente sustentáveis e sustentadas, embora sejam 

perspectivas parciais de direito na medida em que se fundamentam apenas em um ou outro aspecto.   

 O direito quântico atualmente consiste, portanto, na proposta de adoção das três concepções de 

direito a fim de se realizar um direito integral. Essa integralidade tem como premissa a transposição da 

ideia de consubstancialidade da matéria e da luz, própria da física quântica. Em outras palavras, da mesma 

forma que, no mundo natural, o desenvolvimento científico prova que, a depender do olhar do 

observador, o objeto pode ser tido como um ou outro elemento, sendo certo que, portanto, é também 

todos os dois elementos, igualmente o Direito é, a depender da perspectiva, qualquer uma das acepções 

descritas acima, embora sua integralidade só seja conquistada a partir da consubstancialidade das três.  

"As três linhas de pensamento jurídico correspondem a uma única linha, o Direito 

legítimo que é o Direito Quântico. Deixam de ser uma perspectiva plurilateral da 

reflexão do Direito, pois são na verdade uma perspectiva singular, uma única 

perspectiva. Isso não é magia, nem imaginário, mas sim uma visão racional e 

concreta, à luz da Física Quântica, onde se reconhece a equivalência dos 

elementos que se consubstancializam entre si, formando ao mesmo tempo 

vários elementos em um único elemento, ou seja, vários = singular. É exatamente 

isso o que ocorre com o Direito Quântico, por conta da aplicação da Teoria da 

Relatividade de Einstein. As várias linhas do pensamento jurídico são iguais ao 

Direito em sua singularidade substancial, e o Direito em sua singularidade 

substancial é igual a essas várias linhas de pensamento jurídico."412  

 

  Pois bem, quais são as reflexões que a leitura e interpretação do pensamento e, mais 

especificamente, do fragmento de Anaximandro podem proporcionar na busca desse direito integral? 

                                                           
412  SAYEG, Ricardo Hasson. Direito quântico. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes 

Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Teoria Geral e Filosofia do Direito. 

Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga, André Luiz Freire (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017, p. 5. 
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 4. O pensamento anaximandrino e o direito quântico 

 Primeiramente, vale anotar uma questão de ordem prática: o pensamento anaximandrino escapa 

ao raciocínio lógico sobre o qual o pensamento ocidental foi construído e que tem como marcos 

cronológicos a lógica aristotélica, a física newtoniana e a física quântica e relativística de Einstein413, 

ressalvado, por óbvio, o fato de o fragmento ter chegado até nós por intermédio de autores dessa 

tradição. Sob esse prisma, as considerações de Heidegger são muito pertinentes414 e, embora o exercício 

de despir-se dessa estrutura de pensamento possa ser realizado – a bem da verdade, com muito esforço 

–, não haverá qualquer certeza sobre seu suposto sucesso.  

 Seja como for, de saída, pode-se dizer, como aliás, já dissemos, que Anaximandro, e, de fato, os 

pensadores pré-socráticos, não distinguiam entre filosofia e ciências naturais. Essa constatação pode 

fomentar reflexões a respeito do nosso modo de pensar o pensamento. Não que isso seja mote novo; ao 

contrário, é sempre recidivante e assim o tem que ser se se pretende fazer ciência. Nesse contexto, a 

engenhosidade de Anaximandro serve, sem dúvida alguma, de inspiração, mas vai além,  pois instiga o 

intérprete na medida em que traduz ideias havidas sob uma perspectiva estranha à nossa realidade. 

 Com isso em mente, pensemos o ápeiron, o ilimitado, o infinito. O ápeiron é o princípio e, por ser 

origem, não é elemento. É o princípio e é diferente de todos os elementos – fogo, ar, água e terra – e, 

ainda que diferente, dá origem a todos eles e, portanto, também está presente em todos os elementos, 

que são, de certo modo, reflexos seu. Contudo, o ápeiron não se confunde com os elementos que dele se 

originam e nem pode ser “reconstruído” pela simples aglomeração desses elementos.  

 É possível traçar um paralelo entre o ápeiron anaximandrino e o direito quântico415, pois da 

mesma forma que se distinguem três universos – ou três concepções – de direito (positivismo, realismo e 

direitos humanos), alguns filósofos dão conta de que Anaximandro também imaginara universos distintos 

– sucessivos ou coexistentes. Como já foi dito, os universos do direito não precisam necessariamente 

dialogar, ou seja, são juridicamente válidos em seus próprios fundamentos, mas, isolados, são também 

sempre parciais. A integralidade só ocorre na consubstancialização desses direitos na medida em que o 

Direito respeite a harmonia desses três direitos, sob pena de, se assim não fizer, não ser o melhor direito. 

Nesse ponto, nota-se nova aproximação com o pensamento anaximandrino pois na origem, ou seja, a 

                                                           

413  Idem, p. 8. 

414  Veja-se ATTIÉ Jr, cit, p. 322. 

415  Como sugerido e introduzido no Curso de Mestrado pelo Prof. Dr. Alfredo Attié Jr. 
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partir do princípio comum, ocorre o afastamento dos elementos opostos que devem se manter 

harmônicos e equilibrados sob pena de pagar "umas às outras castigo e expiação pela injustiça, conforme 

a determinação do tempo". Da mesma forma, "conforme o Direito Quântico se aplica a um só tempo os 

Direitos Humanos, o Positivismo e o Realismo, de modo que se o Direito tiver como consequência 

qualquer perturbação a um dos três, no núcleo essencial de cada um deles, haverá 

perturbação do próprio Direito, que, se assim defeituosamente aplicado, será sempre 

parcial."416    

 A título de síntese conclusiva temos, portanto, que Anaximandro foi um pensador do século VI 

a.C. que pensou a cosmogonia a partir de um princípio criador que ele chamou de ápeiron 

(indeterminado/ ilimitado) e a ele é atribuído o primeiro escrito da filosofia. Propôs-se nesse estudo 

revisitar seu pensamento como subsídio para reflexão sobre a teoria do direito quântico.  

 Essa teoria propõe a aplicação do Direito de maneira integral, ou seja, sem que se despreze 

quaisquer das três perspectivas cientificamente válidas de que hoje dispomos, a saber, o direito positivo, 

o realismo jurídico e os direitos humanos. Isso porque aplicar uma em detrimento de outra  é aplicar o 

direito defeituosamente. 

 O pensamento anaximandrino encontra paralelo na teoria do direito quântico na medida em que 

ambos pressupõe a mudança do olhar do observador e a superação de padrões de pensamento 

consolidados, embora já não mais adequados cada qual a sua realidade. Além disso, para Anaximandro, 

o princípio era distinto dos elementos por ele criados assim como o direito quântico também o é de cada 

um das três concepções válidas de direito, perfazendo-se somente na consubstancialidade das três 

perspectivas e, nesse contexto, é imprescindível o equilíbrio e a harmonia entre os elementos ou acepções 

do direito. 

 Anexo 

 1 – Entre os que defendem um único princípio móvel e ilimitado, Anaximandro, filho de Praxíades, 

de Mileto, e discípulo de Tales, diz que o ilimitado é o princípio e elemento das coisas, tendo sido o primeiro 

a empregar a palavra princípio. Afirma que é, não a água ou algum dos outros assim chamados elementos, 

mas uma outra natureza diferente, ilimitada, da qual seriam formados todos os céus e os cosmos naqueles 

                                                           
416  SAYEG, Ricardo Hasson. Direito quântico. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes 

Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Teoria Geral e Filosofia do Direito. 

Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga, André Luiz Freire (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017, p. 5. 
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contidos. “Todas as coisas se dissipam onde tiveram sua gênese, conforme a culpabilidade; pois pagam 

umas às outras castigo e expiação pela injustiça, conforme a determinação do tempo.” É evidente que 

Anaximandro, ao observar a transformação recíproca dos quatro elementos, não quis tomar um destes como 

substrato, mas um outro diferente. (Simpl. Phys. 24, 13). 

 2 – Tudo ou é princípio ou procede de um princípio; ora, não há princípio do ilimitado, pois se 

tivesse seria limitado. No mais, por ser princípio, deve ser não engendrado e indissolúvel. Porque 

necessariamente tudo o que é gerado, chega a um fim, e há um têrmo a toda dissolução. Por isso, como 

dizemos, não tem princípio, mas ele próprio parece ser o princípio das outras coisas, e abracá-las e governá-

las todas, como afirmam todos aqueles que não admitem outras causas além do ilimitado, com por exemplo, 

a Inteligência ou a Amizade. E é divindade: imortal e imperceptível, como o querem Anaximandro e a 

maioria dos fisiólogos (Arist,. Phys. III, 4, 203b) 

 3 – O ilimitado é eterno e não envelhece. E abraça todos os cosmos. (Hipp. I, 6, 1). 

 6. Anaximandro, companheiro de Tales, dizia que o ilimitado é totalmente responsável pela gênese 

e pela dissolução do universo (...). Afirmava ainda que a dissolução e, muito antes, a gênese, aconteciam 

repetindo-se tudo desde um tempo ilimitado. (Pseudoplut. Strom. 2)  

 7. O movimento é eterno e com ele surge os céus. (Hipp. I, 6, 2). 

 8. Anaximandro não explica a gênese pela mudança do elemento primordial, mas pela separação 

dos contrários em consequência do movimento eterno. (Simpl., Phys. 24, 13) 

 9. Contrários são quente e frio, seco e úmido, e os outros. (Simpl., Phys. 150, 24) 

 10. Anaximandro afirma que, por ocasião da gênese deste cosmos, a força criadora do princípio 

eterno separou-se do calor e do frio, formando-se uma esfera deste fogo ao redor do ar que envolve a Terra, 

assim como a casca em torno da árvore. Quando esta se rompeu, dividindo-se em diversos círculos, 

formaram-se o sol, a lua e as estrelas. (Pseudoplut., Strom. 2) 

 11. (...) ele também construiu uma esfera (Diog. Laert. II, 2) 

 12. O sol está situado acima de tudo; em segundo lugar está a lua; e mais abaixo as estrelas fixas e 

os planetas. (Aet. II, 15, 6) 

 13. Há os que afirmam, como Anaximandro entre os antigos, que a Terra, em virtude de sua 

igualdade, permanece fixa em dos extremos, não se pode mover para cima ou para baixo ou para os lados. 
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Impossível é também que se mova, ao mesmo tempo, em direções contrárias. Acha-se, portanto, 

necessariamente em repouso. (Arist., De Coelo, II, 13, 295b). 

 14. Entre os filósofos que admitiam um número infinito de mundos, afirmava ainda Anaximandro 

estarem muito distanciados uns dos outros (Aet. II, 1, 8) 

 15. Anaximandro: os primeiros animais nasceram do úmido, circunvoltos por uma casca espinhosa; 

com o progredir do tempo, subiram ao seco, e rompendo-se a casca, mudaram de forma de vida. (Aet. V, 

19, 4) 

 16. Diz ainda que, no princípio, o homem nasceu de animais de outra espécie, porque, enquanto os 

outros animais logo aprendem a nutrir-se por si mesmos, o homem necessita de um longo período de 

lactação; por esta razão, não teria podido sobreviver, em sua origem, tivesse sido assim como é agora. 

(Pseudoplut., Strom. 2) 

 17. Opina que, originalmente, desenvolveram-se os homens no interior dos peixes e, após terem 

sido nutridos – assim como os tubarões –, e adquirido a capacidade de proteger-se, foram expelidos e 

arrojados à terra. (Plut., Symp., VIII, 8,4). 

 18. Anaxímenes, Anaximandro, Anaxágoras e Arquelau afirmavam que a natureza da alma é 

semelhante ao vento. (Aet. IV, 3,2,) 

(BORNHEIM, Gerd A.Os filósofos pré-socráticos, São Paulo: Cultrix, 1998, pp. 25 a 27) 
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RESUMO: O presente artigo versa sobre a pesquisa jurídica no Brasil, em especial, a utilização da 

etnografia como forma de produção de textos no meio acadêmico do Direito.  Analisou-se, para tanto, 

alguns estudos sobre a evolução e o desenvolvimento desta forma de pesquisa, as dificuldades enfrentadas 

pelos pesquisadores quando optam pela pesquisa empírica e a importância da interdisciplinaridade com a 

antropologia para o exercício de uma reflexão crítica sobre o Direito e o seu exercício.  

PALAVRAS-CHAVES: Direito – Antropologia – Etnografia - Interdiciplinariedade.  

 

ABSTRACT:  This article refers to legal research in Brazil, in particular, the use of ethnography as 

reference for text production in the Law academic environment.  In this regards, some studies of evolution 

and development of this form of research were analyzed, as well as the difficulties faced by researchers 

when they opt for empirical research and the importance of interdisciplinarity with anthropology for the 

exercise of a critical observation on the Law and it’s practice. 

KEYWORDS: Law – Anthropology – Ethnography - Interdisciplinarity.  
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1. INTRODUÇÃO: 

O presente artigo visa estimular o exercício da pesquisa, através da interdisciplinaridade com 

a antropologia, e mais especificamente com a etnografia. Provocando e demonstrando aos pesquisadores 

de direitos a busca pelo seu exercício e as vantagens de se realizá-la.  

Não pretendemos, entretanto, ser alheios as dificuldades enfrentadas pelos acadêmicos que 

tiveram este método de pesquisa como opção, analisaremos tais barreiras para adequação à realidade dos 

cursos jurídicos no Brasil. 

Isto porque quando se fala em pesquisa jurídica, a prática costumeira é a coleta de dados 

bibliográficos, com renomados autores e análise de conteúdos distantes das realidades das instituições, ou 

mesmo o esgotamento de interpretações legislativas para defesa de determinado tema.  

A verdade é que pouco se faz de diferente, inovador e a lógica do “dever-ser” predomina e se 

perfaz no tempo. Pouco se explora, pouco se analisa de forma empírica e com um olhar crítico, não se busca 

dados quantitativos ou qualitativos para fomentar o objeto pesquisado, pouco se verifica de aproximação 

com a realidade prática vivenciada.  

Além disto, poucos artigos e reflexões aprofundadas sobre determinado tema, são levados 

para conhecimento pelos alunos do Curso de Direito, que parecem não estar preocupados em reflexões 

críticas sobre determinando assunto, pois isto não lhe é exigido pelo mercado profissional muito menos 

pelos concursos públicos a que muitos aspiram.  

Sem contar com os discursos e transmissões do conhecimento (e nisto incluídas as formas de 

investigação e pesquisa) por profissionais renomados nas nossas Universidades e Cortes de Justiça, que 

fazem das suas verdades pessoais, verdades jurídicas.  

Some-se a isto, a proposta pedagógica do próprio curso de direito, que aos poucos e, tão 

somente nos últimos anos, se deu conta da importância de sair do positivismo exacerbado e da dogmática, 

para buscar abertura para outras áreas do conhecimento. Não há o estímulo a um novo olhar, uma 

reprogramar, um repensar o modo de estruturação do Direito. 

Com isto o direito vive uma crise de identidade, uma ausência do contraditório, um 

distanciamento das classes sociais para quem deveria servir e um descrédito daqueles que o investigam ao 

confrontarem com o exercício profissional previsto apenas no teor dos manuais.  
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De fato, muito mais que outras áreas e ciências, o direito não é afeto à interdisciplinaridade e 

embora a rejeite, num mundo globalizado, tal postura se mostra insuficiente para sobrevivência e 

credenciamento da própria instituição e ciência.  

 

2.  A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA ETNOGRÁFICA PARA O DIREITO: 

Sob esta ótica, quando se fala em Antropologia e Direito se propõe uma forma de pesquisa de 

modo alternativo e não exclusivo, para os operadores do direito, através da etnografia. Entretanto, este tipo 

de produção de conhecimento com intersecção outra ciência, como a Sociologia, para pesquisa jurídica gera 

um estranhamento e, mais comumente, desconhecimento sobre o que se está falando. 

Isto porque muito embora a Antropologia, tenha sido incorporada pelo Ministério da 

Educação e Ciências como disciplina do curso de direito, esta intersecção na prática e a percepção de sua 

importância não ocorreu no meio acadêmico. Alguns poucos, realizam estudos de casos e da jurisprudência 

confrontando com as lições apreendidas nos manuais. Neste sentir: 

  “Muito mais que o espirito científico de ruptura e inovação, impera no campo jurídico 

brasileiro um espirito de conservação e compilação – reflexo de todo um habitus jurídico 

mais amplo, que extrapola a academia – e que dá forma à chamada “cultura manualesca”, 

uma referência a autores e obras consagrados. Tais fatos contribuem para o caráter 

retardatário da ciência e da pesquisa jurídica no Brasil, e para a constituição de uma 

cultura de conservação e reprodução de ideais, e não de criação e originalidade.” 420 

    Ainda, são poucos os pesquisadores que se aventuram em desvendar o universo das 

desconhecidas teorias sociológicas e técnicas para realizar tal procedimento e alguns professores e doutores 

do Direito entendem que este tipo de pesquisa não é pesquisa jurídica, muito embora tenha havido um 

crescimento na utilização deste método. Como salienta Paulo Eduardo Alves da Silva, nos anais do I 

encontro da pesquisa empírica no Brasil: 

                                                           

420 CONSTANTINO, Alexandre Krügner; NETO, Francisco Raimundo Alves. O Campo Jurídico e a Pesquisa 

em Direito no Brasil: Uma Problematização sob a Perspectiva Teórica de Pierre Bordieu.  Anais do XXIII 

Congresso Nacional do Conpedi. Florianópolis: CONPEDI, 2014. 
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Realizar pesquisa empírica em direito é uma realidade que cresce diariamente.  

Dos estudos de sociologia do direito dos anos 1980 e 1990 para as investigações 

que vamos hoje discutir, houve um considerável caminho. Investigava-se, nos 

anos   1980, as invasões urbanas para analisar o fenômeno do pluralismo jurídico 

e de  como deveria ser o acesso à justiça no Brasil. A partir da Constituição 

Federal de  1988 (CF/1988), investigações sobre os canais de acesso coletivo a 

direitos ganharam a pauta de pesquisa de natureza empírica. Posteriormente, com 

a discussão de reforma do Judiciário, foram feitas pesquisas, inicialmente, sobre 

os caminhos para a sua abertura e sobre o que se entendia como sua “eficiência”. 

São exemplos de investigações os perfis dos atores do sistema de justiça; mais 

recentemente sobre a gestão e o funcionamento do sistema de justiça; causas da 

morosidade; percepção da população sobre o funcionamento do Poder Judiciário, 

dentre outras. As decisões judiciais, que sempre estiveram na pauta dos estudos 

em direito, mas de uma perspectiva qualitativa, passaram a ser analisadas também 

por uma perspectiva quantitativa, e a recente valorização da jurisprudência tem 

feito com que esse tema  ganhe espaço nas pesquisas empíricas. Em resumo, 

realizam-se hoje mais pesquisas empíricas em direito, e os alunos buscam essa 

metodologia como uma opção para os seus trabalhos acadêmicos. Penso que o 

fato de a pesquisa empírica ter-se alçado à posição de opção metodológica nas 

faculdades de direito é um diferencial importante, e é um diferencial  que coloca 

a pesquisa empírica dentro de um cenário mais amplo, da discussão  o ensino e 

da pesquisa em direito no Brasil. Nesse sentido, ela é especialmente  relevante, 

pois na medida em que se reivindica para a ciência jurídica maior rigor  

metodológico e interdisciplinaridade, e que a dogmática jurídica desça da torre  

de marfim na qual ela se isola muitas vezes, a pesquisa empírica passa a ter uma  

posição de destaque, justamente porque permite o contato com pesquisadores de  

outras áreas e a renovação da dogmática jurídica; o fato de lidar com a realidade  

cria sensibilidade para a dogmática jurídica.421 

                                                           
421  Para acessar o inteiro teor dos anais vide: Pesquisa empírica em direito / Coordenação e organização: Alexandre 

dos Santos Cunha e Paulo Eduardo Alves da Silva – Rio de Janeiro : Ipea, 2013. 428 p. : fotos, gráfs., mapas, tabs. 

Disponível em:<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=18520> Acessado  

em 14 de abril de 2018. 

 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=18520
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Entretanto, não existem manuais ensinando como desenvolver a pesquisa de campo, algumas 

obras são para aperfeiçoamento da técnica de autores como, por exemplo, Malinowisk, em “os argonautas 

do pacífico ocidental”. 422 

Ademais, o sair da zona de conforto e produzir uma nova forma de pensar no Direito, fora dos 

rituais dogmáticos, embora o mundo atual exija, não parece muito afeto ao meio jurídico.  

Neste sentido, Roberto Kant de Oliveira, destaca a importância desta interdisciplinaridade: 

“A importância de articular Direito e Antropologia – embora reconhecida por 

instituições como o MEC, que inseriu a Antropologia no currículo da graduação 

em Direito, e pelo Cnpq, que a elenca como subárea do Direito – ainda não está, 

de fato, legitimada pelos operadores jurídicos. O fazer antropológico pressupõe a 

relativização de verdades consagradas enquanto o fazer jurídico através delas se 

reproduz, sendo este o contraste metodológico um significativo obstáculo ao 

diálogo destes campos. Exercitar a aproximação destes saberes é a nossa proposta 

e fazê-lo neste espaço, da Ciência Política, assume especial relevância, não só 

pela interdisciplinaridade, mas também porque nos parece, definitivamente, que 

as respostas prontas e padronizadas que o Direito oferece para problemas 

dinâmicos e diferenciados enfrentados pelos Tribunais está causando uma grave 

crise de legitimidade do judiciário.423 

Isto porque a percepção daquilo que se observar pelo estudo etnográfico foge a determinação 

daquilo que está nos manuais jurídicos ou prescritos pelas autoridades do Direito, mas demonstra a situação 

real.  Neste sentido Clifford Geetz reforça que: 

Fazer a etnografia é como tentar ler (no sentido de "construir uma leitura) de um 

manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas 

                                                           
422 Uma análise sintetica da obra pode ser vista pela análise feita por CORDEIRO, Manuela Souza Siqueira, em 

artigo com o título: O narrador e o etnogáfo: uma leitura de Argonautas do pacífico occidental, de Malinowiski. 

Disponível em: http://www.periodicos.ufc.br/revcienso/article/viewFile/839/816#page=111. Acessado em 15 de 

abril de 2018.  

423 KANT DE LIMA, R.; LUPETTI, B. O desafio de realizar pesquisa empírica no Direito: uma contribuição 

antropológica. Paper apresentado no 7º Encontro da ABCP – Associação Brasileira de Ciência Politica, Recife, 4-7 

ago. 2010.  
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suspeitas e comentários tendenciosos, escrito não com os sinais convencionais do 

som, mas com exemplos transitórios de comportamento modelado.424 

Isto não significa que o olhar etnográfico não esteja desprovido de interferências culturais ou 

formação daquele que observa, posto que a percepção do observador muitas vezes é influenciada pelo seu 

ambiente, e envolve uma atuação de conteúdo individual e subjetiva de percepção. Entretanto, há de se 

treinar o olhar visando indagar aquilo que se observa, numa forma diferenciada de ver o mundo da forma 

como ele se apresenta.  

Neste aspecto, Cardozo de Oliveira Adverte:  

Talvez a primeira experiência do pesquisador de campo (ou no campo) esteja na 

domesticação teórica do seu olhar. Isto porque, a partir do momento em que nos 

sentimos preparados para a investigação empírica, o objeto sobre o qual dirigimos 

o nosso olhar já foi previamente alterado pelo próprio modo de visualizá-lo. Seja 

qual for esse objeto, ele não escapa de ser apreendido pelo esquema conceitual da 

disciplina formadora de nossa maneira de ver a realidade. Esse esquema 

conceitual, disciplinadamente apreendido durante o nosso itinerário acadêmico 

(daí  o termo disciplina das matérias que estudamos), funciona como uma espécie 

de prisma por meio do qual a realidade observada sobre um processo de refração 

– se me é permitida a imagem. É certo que isto não é exclusivo do olhar, uma vez 

que está presente em todo processo de conhecimento, envolvendo, portanto, todos 

aqueles atos cognitivos, que mencionei, em seu conjunto. Mas é certamente no 

olhar que essa refração pode ser mais bem compreendida.425 

Assim, a pesquisa etnográfica permite enxergar sob diversos aspectos as cegueiras que os 

manuais e alguns juristas preferem não relatar.  

                                                           
424 GEERTZ, Clifford, 1926- A interpretação das culturas / Clifford Geertz. - l.ed., IS.reimpr. - Rio de Janeiro: LTC, 

2008. pág. 07.  

425. OLIVEIRA,  .R.C.de. Oliveira . O trabalho do antropólogo: olhar, ouvir, escrever R.C. de Oliveira (Ed.), O 

trabalho do antropólogo, Paralelo 15/Unesp, São Paulo (1988). 
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Da mesma forma, é verdade que a percepção das coisas como elas realmente são saem da 

lógica do dever -ser e caem na esfera do ser, aproximando o direito da realidade social permitindo o refletir 

crítico na sua construção e melhoramento.   

Sobre as contribuições desta forma de pesquisar, Kant e Lupetti observam que: “Permitir-se 

pesquisar e ser pesquisado e permite-se criticar e ser criticado academicamente, fora da lógica do 

contraditório é algo sobre que os juristas e os membros do Poder Judiciário precisam começar a pensar.” 

426 

Os entraves além da falta de conhecimento e aprofundamento da matéria levam a ausência de 

aplicação dos estudos empíricos. Entretanto, a pesquisa neste campo tem chamado atenção pelos 

diagnósticos das imperfeições com que o Direito e o exercício da justiça brasileira se apresentam.  

Trabalhos individuais e grupos de estudos tem sido desenvolvido de modo a fomentar tais 

pesquisas, mas ainda são pouco difundidos entre os estudantes e o meio acadêmico. Um interessante 

experimento foi elaborado, por exemplo, pelo Professor Fernando de Castro Fontainha, da FVG do Rio de 

janeiro, onde aplicou como método de avaliação a realização pelos alunos de um estudo etnográfico na 

observação de instituições do judiciário.427 

                                                           
426 Op. Cit. 

427 Da sociologia política à sociologia jurídica: da França ao Brasil / Fernando de Castro Fontainha. Observação do 

Conselho Municipal de Carpentras / Audrey Hernandez. O Conselho Municipal de Nimes / Chloé Godet e Alice 

Trousset. Uma sessão do Conselho Geral do Hérault / Anne-Élise Velu. O Conselho Municipal da Cidade de 

Montpellier / Emmanuelle Ferrand. Do gabinete à sessão de   julgamento no STJ / Gabriel Florêncio Marques de 

Menezes. A intervenção do domínio econômico  no simbolismo do campo jurídico: diferenças do mundo público e do 

mundo corporativo / Gui- lherme Migliora. As percepções de um novato em um escritório de advocacia: observando 

a área dos  estagiários / Paula Teixeira Mendes da Costa e Silva. O plantão judiciário: estudo da dinâmica social:  os 

símbolos e o papel do poder judiciário / Walter Britto Gaspar. A observação da prática jurídica  em ação: uma forma 

interessante de se desvendar o direito / Beatriz Helena Fonseca Rodrigues de  Campos Figueiredo. O plenário do II 

tribunal do júri / Amanda Martins Soares de Oliveira. Trâmites de uma sessão de julgamento da Xª vara cível: a 

perspectativa de uma aluna do terceiro período de direito / Luiza Mussoi Cattley. Um retrato do comportamento do 

conciliador no V Juizado Especial  Criminal (Méier) à luz da sociologia jurídica / Rafael Viana de Figueiredo Costa. 

A Delegacia de Repressão aos Crimes contra a propriedade imaterial (DRCPIM) / Rafaella Torres de Carvalho Barbo-

11. A submissão pela instituição jurídica: o comportamento do assistido do NUDECON / Gabriel Monteiro Dias 

Maciel. O gabinete de um desembargador do TJRJ / Gustavo Felipe Miranda. Uma  experiência etnográfica no 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro / Johann Meerbaum. – Rio de Janeiro: Escola de Direito do Rio de 

Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2013.212 p. – (Cadernos FGV Direito Rio; 8), disponível em: 

http://hdl.handle.net/10438/10933. Acesso em 14 de abril de 2018.  
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Sob outra perspectiva, o exercício da pesquisa empírica exige uma aproximação entre a 

realidade social observada e o pesquisador. Novamente os entraves são sentidos pela necessidade do 

operador do Direito entrar em contato com realidades bem distintas do diálogo   e os famosos argumentos 

de autoridade disseminados neste campo.  Neste aspecto, a proposição deste tipo de pesquisa livra o aluno 

do sentimento de submissão aos argumentos de autoridade.428 

Não somente treinar o olhar mas exercitar o ouvir, nas entrevistas realizadas pela pesquisa 

empírica, faz manter o silêncio e o abismo existente com a realidade observada e o pesquisador de direito.  

Como bem observado por Cardoso de Oliveira, a maior dificuldade neste aspecto está na diferença dos 

idiomas culturais. Neste sentido: 

Na pesquisa empírica, a voz dos operadores de campo e dos cidadãos é ouvida e 

o objeto de estudo internaliza a concepção teórica produzida pelos juristas de 

forma articulada como o mundo prático, dos cartórios e dos tribunais, 

normalmente, olvidado pelos teóricos do dever-ser. 429 

Assim, a pesquisa etnográfica aproxima e dá voz a quem o direito deveria dirigir-se: a 

sociedade.  

Outra dificuldade de aproximação entre as duas disciplinas é a linguagem escrita utilizada. Eis 

que os operadores do direito insistem na impessoalidade e ausência de exposição de sentimento pessoal, já 

no escrever antropológico as percepções da pesquisa são reveladas de forma crítica e de maneira pessoal.  

Neste aspecto, uma importante reflexão se faz na questão da produção dos textos de direito 

que tão distintos se fazem da produção dos textos com viés antropológico jurídico. Os textos dogmáticos e 

longos, por vezes cansativos inserem abordagens tão distantes das realidades sociais a que são destinados.  

Da mesma forma, identifica-se mais uma contribuição das ciências sociais ao Direito através 

do referido método, aproximar-se a pesquisa da atualidade e da necessidade de reprodução de textos e 

autores renomados, sem uma interferência crítica, aceitando-se como verdades absolutas.  A linguagem 

                                                           
428. Sobre esta percepção, ler: Silva, V. A. da; Wang, D. W.L. (2010). Quem sou eu para discordar de um ministro 

do STF? O ensino do Direito entre argumento de autoridade e livre debate de ideias. Revista Direito GV, 6(1), 95-

118.  disponível em http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/24210. Acesso em 

20/06/2017. 

429.  KANT DE LIMA, R.; LUPETTI, B. O desafio de realizar pesquisa empírica no Direito: uma contribuição 

antropológica. Paper apresentado no 7º Encontro da ABCP – Associação Brasileira de Ciência Politica, Recife, 4-7 

ago. 2010  
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clara do texto produzido, com base nos dados obtidos nas pesquisas e o discurso direto leva o leitor 

certamente a uma conexão mais próxima da realidade social. A responsabilidade na produção do texto e no 

ato do escrever, neste aspecto, deve fidelidade aos dados levantados pelo pesquisador.  

 

 

3. AS DIFICULDADES DO IR A CAMPO E SAIR DO GABINETE  

Entretanto, ressalvados os aspectos positivos desta opção investigativa, ao desenvolver a 

pesquisa etnográfica, há um estranhamento dos pesquisadores do direito pelos seus interlocutores, bem 

como dificuldades de acesso a dados quantitativos e qualitativos. 

Uma das dificuldades sentidas vem ser a necessidade de um aprofundamento da técnica para 

realizar a pesquisa, necessitando consultar a bibliografia especializada na antropologia para compreender 

um pouco mais deste campo estranho que pretende emergir.  Tais disciplinas são embora complementares, 

totalmente distintas no seu modo de execução e investigação, sendo coerente a observação feita por Afonso 

Oliva: 

Lançar mão da antropologia, não só dos seus métodos de pesquisa, mas também 

de seu arsenal teórico, para analisar o discurso do direito e de seu campo de 

atuação é, na verdade, promover o encontro entre duas disciplinas que se colocam 

em lados opostos no que se refere à dimensão simbólica do poder. Podemos dizer 

que o direito opera na chave da "razão prática". Numa lógica de causa e efeito, a 

aplicação da lei baseia-se numa correspondência direta entre dado, fato, prova e 

a imagem de justiça. Para a antropologia, contudo, a idéia de "realidade dos 

fatos", pura e simplesmente não cabe, ou pelo menos não vem a ser uma 

preocupação exclusiva. 430 

Esta é uma barreira inicial enfrentada pelos pesquisadores em geral nas pesquisas, é o caso de 

Andreza Smith que investigou em seu doutorado a discriminação que sofrem travestis e transmulheres  

com a questão  do tráfico de pessoas para exploração sexual, que assim afirmou:  “Como até então não 

                                                           
430 OLIVA. Afonso  Carvalho de. O uso da etnografia como ferramenta para a pesquisa cientifica no direito: uma 

possibilidade para o future da produção jurídico-cientifica brasileira.  Revista do Curso de Direito, v. 4, p. 1, 2014  
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havia feito nada neste sentido, comecei pelas que retratam o trabalho do antropólogo, pois fui orientada a 

ler os textos desta área para aquisição de noções básicas.”431 

Da mesma forma, as barreiras são encontradas pelas próprias instituições jurídicas que não 

acostumados a este tipo de pesquisa impõe barreiras para o desenvolver da mesma, ou empregam 

questionamentos acerca da importância de se realizar tal tipo de pesquisa. Como observa Luana 

Damasceno: 

O campo jurídico por si, não está habituado a sofrer “intervenções” de outros 

saberes, ou melhor, o mesmo é resistente à interdisciplinaridade e isso foi 

observado como primeira dificuldade. Isso porque por ser um meio 

eminentemente teórico e basilar, é difícil questionar se o que já se encontra 

cristalizado; consagrado. O campo jurídico não tem o costume de permitir ser 

descrito ou analisado, uma vez que sua consagração é praticamente inabalável. É 

um campo pouco favorável ao diálogo interno com aquele que o descreve uma 

vez que a  reprodução é vista como a forma ideal.432 

Neste aspecto, a grande verdade é que o Judiciário, as autoridades e servidores, sentem-se 

incomodados com a observação, descrevendo os pesquisadores como verdadeiros espiões de suas atividades 

e funcionamento e não vendo sentido no desempenhar uma pesquisa fora dos padrões já institucionalizados 

pelo meio jurídico, fora da lógica do contraditório.  Como bem observado com Kant e Lupetti: 

  

Para ilustrar a dificuldade que o campo jurídico tem de aceitar a “intervenção” de 

outros saberes em seu próprio universo, destacamos um trecho de uma entrevista 

concedida pelo ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Edson 

Vidigal, ao criticar o resultado de uma pesquisa empírica encomendada pelo 

Supremo Tribunal Federal, à época presidido pelo ministro Nelson Jobim, cuja 

conclusão foi no sentido de que no Brasil há juízes demais e o Judiciário gasta de 

                                                           
431 SMITH, Andreza do Socorro Pantoja de Oliveira. Quando a pesquisadora e a advogada se encontram no campo:  

questões éticas e metodológicas para a pesquisa empírica  em direito.  194 Revista de Estudos Empíricos em 

DireitoBrazilian Journal of Empirical Legal Studies vol. 4, n. 1, fev 2017, p. 194-206  DISPONÍVEL EM 

http://www.reedpesquisa.org/ojs-2.4.3/index.php/reed/article/view/152/134. Acesso em 20/06/2017. 

432 DAMACENO, Luana Regina Dalessandro. A etnografia e o Direito: os desafios da pesquisa empírica no campo 

jurídico.   Disponível em:http://www.publicadireito.com.br/artigos/cod=ca91873a9667a6bd. Acessado em 

20/06/2017.  

http://www.reedpesquisa.org/ojs-2.4.3/index.php/reed/article/view/152/134
http://www.publicadireito.com.br/artigos/cod=ca91873a9667a6bd
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modo exagerado. Disse o ministro: “[...] o que acontece é que no Brasil há muita 

tese de mestrado. E o pessoal gosta muito de elucubrar. Parece que essa pesquisa 

foi produto de acadêmico [...] Eu não sei de onde tiraram essa conclusão [...]”. 

Assim, o campo jurídico brasileiro, diferentemente de outros campos jurídicos 

ocidentais, tem uma dificuldade epistemológica de assimilar parâmetros 

acadêmicos fundamentados em pesquisa empírica e de considerar como saber 

qualificado aquele cujos dados têm essa origem (Lima, 2008b; Amorim et al., 

2003; Amorim et al., 2005). Isto se deve, dentre outros fatores, não só aos 

obstáculos epistemológicos postos pela lógica do contraditório, já referidos, mas 

também ao desmesurado abismo existente entre o Direito 

escrito/legislado/normatizado e o Direito praticado. Aquele, idealizado. Este, 

preso aos muros circunscritos dos nossos Tribunais, acessado por poucos e 

conhecido por um pequeno grupo de pessoas: aqueles que atuam, pragmática e 

profissionalmente, nesse campo.433 

De fato, uma das maiores contribuições deste tipo é a autoanálise e autocritica, coisa que 

principalmente as autoridades brasileiras, donos do poder, não acreditam que devem se sujeitar. 

Outra dificuldade encontrada pelos pesquisadores, vem a ser a falta de um banco de dados para 

fornecer elementos qualitativos e quantitativos a enriquecer a pesquisa, isto se pode sentir tanto nos órgãos 

públicos, do poder executivo e judiciário. Tal observação, permite avaliar a falta de interseção e 

informações entre os órgãos públicos e um grande óbice para o desenvolvimento de pesquisas desta 

natureza.  

Da mesma forma, alguns campos esbarram na questão do segredo de justiça, sendo bloqueados 

os acessos aos pesquisadores do conteúdo ali estabelecido, embora seja destinado a investigação de 

pesquisa, muitas autoridades judiciárias impedem o acesso aos dados sob o argumento de preservação do 

direito das partes. Sob tal aspecto, acredito que haveriam meios de disponibilizar e autorizar a pesquisa, 

desde que as informações a respeito das partes fossem preservadas.  

                                                           
433  Roberto Kant de Lima e Bárbara Gomes Lupetti Baptista, « Como a Antropologia pode contribuir para a 

pesquisa jurídica? Um desafio metodológico », Anuário Antropológico[Online], I | 2014, posto online no dia 01 

Outubro 2014, consultado no dia 29 Junho 2017. URL : http://aa.revues.org/618 ; DOI : 10.4000/aa.618  



 
POLIFONIA                     REVISTA INTERNACIONAL   ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO            N. 1 NOVA SÉRIE    2018    OUTONO/INVERNO 

 

297 
 

Não bastasse isto, a ida a campo, implica o sair do gabinete, tirar literalmente a toga jurídica e 

ir de encontro a realidade social, muitos sentem o desconforto do choque dos idiomas culturais e da 

necessidade da interlocução para investigação na pesquisa.  Como bem observa Smith:  

Neste trabalho, ficaram evidenciadas as consequências dessa forma de produzir pesquisa: a 

dificuldade em observar uma situação da perspectiva dos sujeitos envolvidos e a reprodução, 

pelos agentes públicos competentes para o enfrentamento do problema, de informações 

genéricas.434 

Note-se que o estudo empírico não é pautado a estigmatizar ou criminalizar, deve sim apontar 

as coisas como elas realmente são e a isto o meio jurídico não deveria se esquivar-se posto que colabora 

com a melhoria do seu funcionamento. 

Da mesma, o tempo de realização para este tipo de pesquisa (em muitas situações sido apenas 

efetivamente postas em prática em nível de doutorado), é relatado como uma dificuldade veemente para 

sua realização, mas deve ser adaptada à realidade dos dias atuais e a disponibilidade de tempo do 

pesquisador 

Assim, dada a falta de contato desde a graduação e ausência de preparo dos próprios estudantes 

do Curso de Direito com tal disciplina, reflete-se a necessidade de disseminação deste modo de olhar o 

direito e o modo de execução  pelas Universidades Brasileiras  de forma a enriquecer a pesquisa neste 

campo. 

 

4. CONCLUSÃO: 

O exercício da pesquisa através da interdisciplinaridade com a antropologia, e mais 

especificamente com a etnografia, deve ser estimulada nos cursos de Direito, evitando o discurso trata-se 

de uma área do conhecimento pobre e carecedora de elementos substanciais. 

                                                           
434 SMITH, Andreza do Socorro Pantoja de Oliveira. Quando a pesquisadora e a advogada se encontram no campo:  

questões éticas e metodológicas para a pesquisa empírica  em direito.  194 Revista de Estudos Empíricos em 

DireitoBrazilian Journal of Empirical Legal Studies vol. 4, n. 1, fev 2017, p. 194-206  disponível em: 

http://www.reedpesquisa.org/ojs-2.4.3/index.php/reed/article/view/152/134. Acesso em 20/06/2017. 
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A prática costumeira de consulta de bibliografia e análise de bancos de dados favorecem ao 

estímulo a formação de conhecimento com base no argumento de autoridade, sem valorização de 

percepções críticas baseadas em realidades fáticas.  

As dificuldades encontradas pelos pesquisadores do direito que optam por este tipo de 

pesquisa, não deve ser óbice a sua realização, devendo ser ultrapassadas as barreiras como uma preparação 

efetiva através de bibliografia especializada, a busca pelo conhecimento e investigação da realidade de 

fática como esta se apresenta e uma interlocução social maior com os entrevistados, através da quebra das 

diferenças culturais existentes e o contato com a Antropologia desde a graduação.  

Isto porque a aproximação de outras ciências humanas, leva-nos a observar as realidades por 

uma lente nova, sem rodeios e máscaras,  perceber através da pesquisa, a situação da nossa falida justiça, o 

nosso arcabouço de leis que na prática não são aplicadas, a ausência e limitação dos dados jurisprudenciais 

sobre determinada matéria, nossa forma de estudar e transmitir o conhecimento do direito, e ainda a forma 

de se fazer justiça no Brasil pelas nossas Cortes e suas autoridades, dentre outras análises, afim de estimular 

um novo pensar, e quem sabe um novo agir com uma melhor perspectiva.  

Neste aspecto, a melhoria de funcionamento e um olhar diferenciado de como se realiza o 

direito no Brasil somente consagra a necessidade de melhorias no sistema, devendo ser estimulada no meio 

acadêmico. Acredita-se que até a forma pela qual as aulas são ministradas podem colaborar para um novo 

tipo de pesquisa, haja vista que se a realidade é mostrada para os alunos, mediante perguntas e de forma 

que os fazem pensar sobre o dilema, pode ser um estímulo a buscar pesquisar a realidade no futuro, mediante 

pesquisas de campo. 

É preciso reprogramar o direito, trazer um novo olhar, uma nova forma de pesquisar, e 

consequentemente uma nova forma de agir para aproximação do campo jurídico ao campo social e as 

realidades ali vivenciadas,  
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O AUXÍLIO-MORADIA DE MAGISTRADOS E A INCIDÊNCIA (OU NÃO) DO IMPOSTO DE 

RENDA 

MAGISTRATES` HOUSING ASSISTANCE AND THE INCIDENCE (OR NOT) OF THE 

INCOME TAX 

Ives Gandra da Silva Martins435 

 

RESUMO: No presente artigo dedico-me a tratar exclusivamente de aspectos relativos à incidência, ou 

não, de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no que concerne ao denominado auxílio-

moradia, à luz do disposto no artigo 25 da MP 1858-9 mantida pela MP 2158-35/2001, por força do artigo 

2º da EC nº 32/2001 e das restrições impostas, sem amparo legal pelo Ato Declaratório nº 87/1999 da 

Receita Federal 436. 

Neste ponto, uma rápida ressalva faz-se necessária para que seja meu estudo interpretado nos 

exatos termos em que me manifestarei. 

Não examinarei as diversas leis estaduais que cuidaram da matéria, como também não 

discutirei a constitucionalidade ou não da referida Medida Provisória, nem de sua legalidade ou 

legitimidade. Essa questão jurídica será examinada pela Suprema Corte. 

Assim, ao não entrar no mérito do próprio benefício, parto do princípio da presunção de 

legalidade que ostenta toda norma emanada dos poderes competentes, com o que, até o pronunciamento da 

Suprema Corte, tal ato legislativo, da competência do Executivo, constitucionalizado pela EC nº 32/01, 

                                                           
435Titular da Cadeira Manuel Ferraz de Campos Salles. Professor Emérito das Universidades Mackenzie, UNIP, 

UNIFIEO, UNIFMU, do CIEE/O ESTADO DE SÃO PAULO, das Escolas de Comando e Estado-Maior do 

Exército - ECEME, Superior de Guerra - ESG e da Magistratura do Tribunal Regional Federal – 1ª Região; 

Professor Honorário das Universidades Austral (Argentina), San Martin de Porres (Peru) e Vasili Goldis (Romênia); 

Doutor Honoris Causa das Universidades de Craiova (Romênia) e das PUCs-Paraná e Rio Grande do Sul, e 

Catedrático da Universidade do Minho (Portugal). 

  
436  O artigo 2º da EC nº 32/01 tem a seguinte dicção: 

“Art. 2º As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em 

vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do 

Congresso Nacional”.  
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artigo 2, está em vigor e tem validade e eficácia 437. 

Portanto, minha interpretação será feita, exclusivamente, sobre a incidência ou não de imposto 

sobre a renda sobre tais auxílios, que “não constituem remuneração de beneficiário”, segundo a lei. 

PALAVRAS CHAVE: auxílio-moradia, incidência, imposto de renda, ilegalidade da cobrança 

ABSTRACT: 

In this article, I will deal exclusively with aspects related to the incidence or not of 

income tax and benefits of any nature, about the so-called housing assistance, considering the 

article 25 of MP 1858-9 maintained by MP 2158-35/2001, pursuant to article 2 of EC no. 32/2001 

                                                           
437 Cito uma das diversas decisões que reforçaram o entendimento de llegalidade da MP: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. 

MAGISTRADO. AUXÍLIO-MORADIA. ART. 25 DA MP 1.858-9/1999. NATUREZA 

INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. REDUTOR SALARIAL. CARÁTER REMUNERATÓRIO. 

INCIDÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ACESSÓRIOS SEGUEM A SORTE DO 

PRINCIPAL.  

1. "Indenização é a prestação em dinheiro, substitutiva da prestação específica, destinada a reparar ou 

recompensar o dano causado a um bem jurídico, quando não é possível ou não é adequada a restauração in 

natura do bem jurídico atingido. Não tem natureza indenizatória, portanto, o pagamento - ainda que imposto 

por condenação trabalhista - correspondente a uma prestação que, originalmente (= independentemente da 

ocorrência de lesão), era devida em dinheiro. O que há, em tal caso, é simples adimplemento, embora a 

destempo e por execução forçada, da própria prestação in natura" (REsp 674.392/SC, 1ª Turma, Rel. Min. 

Teori Albino Zavascki, DJ de 6.6.2005).  

2. As verbas trabalhistas recebidas em cumprimento de decisão judicial, a título de redutor salarial, 

mantiveram sua natureza original de prestação remuneratória, razão pela qual sobre elas deve incidir o 

Imposto de Renda.  

3. Conforme dispõe o art. 25 da Medida Provisória 1.858-9/1999, os valores pagos a funcionários públicos 

a título de auxílio-moradia não constituem acréscimo patrimonial, possuindo natureza indenizatória, 

razão pela qual não podem ser objeto de incidência do Imposto de Renda.  

4. Os juros de mora e a correção monetária são frutos acessórios da utilização da importância principal, 

assim, seguem a sorte desta. Se a obrigação principal for tributável, também o serão a correção monetária 

e os juros de mora sobre ela incidente. Do mesmo modo, caso o principal tenha natureza indenizatória, não 

estará sujeito ao Imposto de Renda, bem como os juros moratórios e a atualização monetária dele 

decorrentes também não estarão.  

5. Recurso especial parcialmente provido.  

(STJ, 1a. Turma, RESP n. 615.625/MT, Rel. Min. Denise Arruda, Dj. 07.11.06) 
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and the restrictions imposed, without legal protection by Decree-Law no. 87/1999 of the Federal 

Revenue. 

I will not examine the many state laws that dealt with the matter, nor will I discuss the 

constitutionality or not of the MP, nor of its legality or legitimacy. This legal question will be 

examined by the Supreme Court. 

Therefore, I am assuming the principle of presumption of legality, which is based on 

any rule emanating from the competent powers, which, until the Supreme Court pronounces such 

legislative act, falls within the competence of the Executive, no. 32/01, Article 2, which is valid 

and effective. So, my interpretation will be made solely on the incidence or not of income tax on 

such aid, which "does not constitute a beneficiary's remuneration", according to the law. 

KEY WORDS: house-assistance, incidence, income tax, illegality of charging 

 

1. DAS NORMAS GERAIS 

Parece-me manifestamente ilegal a exigência da Receita, que amputa direito estabelecido por 

legislação federal, reduzindo uma norma sem restrição alguma a um comando de limitadíssima eficácia, 

por mero preconceito fiscal contra a concessão legislativa. 

Inútil lembrar que não cabe ao administrador regulador, transformar-se em legislador positivo, 

alterando a vontade legislativa, de acordo com seus humores e preconceitos. 

Não sem razão o artigo 99 do CTN estabelece que: 

“Art. 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais 

sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas 

nesta Lei” (grifos meus)  438. 

                                                           
438 Antonio Carlos Rodrigues do Amaral assim o interpreta: 

“Nesse particular, nada mais faz o art. 99 do CTN - na esteira do art. 96, que inseriu os decretos sob o manto da 

legislação tributária - do que dar a correta limitação ao conteúdo e ao alcance de tal classe de atos normativos a 

serem expedidos pelos Chefes do Poder Executivo, nas esferas componentes do regime federativo pátrio: União, 
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Cabe exclusivamente ao legislador, cuja competência para elaborar leis o constituinte definiu 

nos artigos 59 a 69 da CF, o poder de elaborá-las, com as exceções de delegação constitucional de 

competência ao Executivo (artigos 62 e 68), sempre com o reexame final ou autorização expressa do Poder 

Legislativo 439. 

Aliás, já o artigo 97 do CTN dizia ser da exclusiva e privativa   --para mim os termos se 

equivalem, embora alguns autores defendam  haver  diferenças entre o conteúdo ôntico dos dois vocábulos-

-  competência de gerar as leis, estando assim redigido: 

                                                           
Estados, Distrito Federal e Municípios. Qual seja, a de se traduzir o decreto em elemento regulamentador da lei, no 

sentido de propiciar a sua adequada execução. 

Na lição sempre precisa do saudoso Hely Lopes Meirelles: "Decretos, em sentido próprio e restrito, são atos 

administrativos da competência exclusiva dos chefes do Executivo, destinados a prover situações gerais ou 

individuais, abstratamente previstas de modo expresso, explícito ou implícito, pela legislação. Comumente, o 

decreto é normativo e geral, podendo ser específico ou individual. Como ato administrativo, o decreto está sempre 

em situação inferior à lei e, por isso mesmo, não a pode contrariar. O decreto geral tem, entretanto, a mesma 

normatividade da lei, desde que não ultrapasse a alçada regulamentar de que dispõe o Executivo" (grifos meus) 

(Comentários ao Código Tributário Nacional, coordenador Ives Gandra Martins, volume 2, 6ª. ed., Ed. Saraiva, 

2011, São Paulo, p. 69). 

 
439 O “caput” dos artigos 59, 62 e 68 da CF estão assim redigidos: 

“Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

I - emendas à Constituição; 

II - leis complementares; 

III - leis ordinárias; 

IV - leis delegadas; 

V - medidas provisórias; 

VI - decretos legislativos; 

VII – resoluções”; 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, 

com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 32, de 2001); 

Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação 

ao Congresso Nacional”. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
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“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 

        I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; 

        II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 

39, 57 e 65; 

        III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto 

no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo; 

        IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos 

artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 

        V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, 

ou para outras infrações nela definidas; 

        VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa 

ou redução de penalidades” (grifos meus) 440. 

 

Como se percebe, não cabe ao Executivo gerar normas tributárias, só possível aos Poderes 

estabelecidos pela Lei Suprema, na forma lá estatuída. Acresce-se que o artigo 150, inciso I, da CF/88 

explicita que: 

 

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

                                                           
440  Graficamente, Aliomar Baleeiro, ensina que: 

“I.  RESERVA À LEI. O art. 97 do CTN arrola taxativamente os casos reservados à lei ordinária da entidade 

pública investida constitucionalmente da competência para decretar o tributo. E ressalva as exceções abertas pela 

própria Constituição”, concluindo: “VII. EXCLUSÃO, SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE CRÉDITOS 

TRIBUTÁRIOS. - É regra de Direito Tributário, de Administrativo também, a de que a competência da autoridade, 

para exigir o tributo ou a multa, é vinculada. Não lhe é lícito não cumprir a lei, ou cumpri-la quando quiser, 

discricionariamente. Está adstrita a executá-la em toda sua extensão e sem delongas. Do mesmo modo, as 

penalidades. SÓ a lei expressa lhe poderá permitir o cancelamento de créditos e penas (Ver comentário III, ao art. 

142, adiante)” (Direito Tributário Brasileiro, Forense, Rio de Janeiro, 10ª. ed., 1981, p. 405 e 408). 
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I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; .....” (grifos meus) 441. 

 

Desta forma, é de se afastar a possibilidade de a Receita Federal editar norma legislativa, 

alterando o conteúdo amplo da norma, para impor restrições à sua eficácia, com isso ferindo princípio 

hermenêutico e fundamental, especialmente aplicável no campo do direito tributário, que trata de normas 

de rejeição social, como procurei demonstrar na minha tese de doutoramento, em 1982, na Universidade 

                                                           
441  Comentei-o: 

“Coloca-se, todavia, novamente o problema de se saber se medida provisória poderia ou não instituir tributos ou 

aumentá-los. 

Posiciono-me pela afirmativa, embora eminentes mestres assumam postura diversa, entre eles o constitucionalista e 

constituinte Michel Temer. No passado idêntico problema foi colocado, se poderia ou não decreto-lei veicular 

imposição tributária, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido pela afirmativa. Desta forma, por lei no Texto 

pretérito haveria de se entender compreendido também o decreto-lei'. 

No Texto pretérito o problema se postava em face de o decreto-lei ser conformado pelo Poder Legislativo 

através de decreto legislativo e não de lei'. 

No Texto atual parece-me difícil defender a tese já afastada pela Suprema Corte. O art. 62 da Constituição Federal 

determina que a medida provisória seja transformada em lei, e, não sendo aprovada ou examinada nos trinta dias 

subsequentes, perderá sua eficácia “ex tunc”. 

Parece-me, pois, mais difícil tal postura na atual que na Lei Suprema anterior. 

Por isso, medida provisória pode instituir tributos. 

A lei tributária, todavia, deve preencher os requisitos da estrita legalidade, da tipicidade fechada e da reserva 

absoluta de lei formal. 

Por estrita legalidade, como já disse anteriormente, mister se faz a integração absoluta do comando legal à hipótese 

conformada, não se admitindo a integração analógica ou a interpretação extensiva para alargar o espectro de atuação 

da norma tributária. 

A flexibilidade, própria do princípio da legalidade no direito privado, não serve de modelo para o direito tributário. 

O segundo princípio é o da tipicidade fechada. O tipo, por inteiro, deve estar plasmado na lei, do que decorre que, 

por ele, a norma impositiva elege o tipo do tributo (subprincípio da seleção), veda a utilização da analogia 

(subprincípio do numerus clausus), torna a situação fática distinta de qualquer outra (subprincípio do exclusivismo) 

e conceitua, de forma precisa, o fato imponível (subprincípio da determinação). 

Por fim, a reserva absoluta da lei formal não permite que se projete, no definir o alcance da norma, reserva legal 

capaz de atingir outras situações não previstas à época, nem se outorgando ao poder executor da norma 

discricionariedade própria da maioria dos atos administrativos. O ato administrativo tributário é necessariamente 

vinculado, sem espaço para a criação não-legislativa de hipóteses integrativas. 

Yonne Dolácio de Oliveira em “O princípio da tipicidade no direito tributário brasileiro” (Saraiva, 1970) e os 

autores do Caderno de Pesquisas Tributárias, n. 6, a saber: Aires Fernandino Barreto, Anna Emília Cordelli Alves, 

Antonio José da Costa, Aurélio Pitanga Seixas Filho, Carlos Celso Orcesi da Costa, Cecília Maria Piedra 

Marcondes, Célio de Freitas Batalha, Dejalma de Campos, Dirceu Antonio Pastorello, Edda Gonçalves Maffei, 

Fábio de Sousa Coutinho, Gilberto de Ulhôa Canto, Hugo de Brito Machado, lves Gandra da Silva Martins, José 

Eduardo Soares de Meio, Ricardo Mariz de Oliveira, Vittório Cassone, Wagner Balera, Ylves José de Miranda 

Guimarães, Yonne Dolácio de Oliveira e Yoshiaki Ichihara (Resenha Tributária/CEU, 1981), dedicado ao tema "O 

princípio da legalidade", adotaram concepção doutrinária idêntica àquela que exponho neste comentário” 

(Comentários à Constituição do Brasil, 6º volume, tomo I, Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins, Ed. Saraiva, 

2ª. ed., 2001, p. 156/158). 
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Mackenzie 442. 

Assim, em nenhuma hipótese é possível adotar-se amputações ou acréscimos ao estabelecido 

em lei, por atos regulamentares. Como visto, há expressa proibição no artigo 99 do CTN, que retira o poder 

que se auto-outorgou o Secretário da Receita Federal de modificar o ato legislativo veiculado por quem 

tinha competência constitucional de editá-lo 443.  

Não sem razão, a interpretação do direito tributário é fechada, o tipo é estrito e a reserva da lei 

formal é absoluta. 

Acrescente-se que as regras relativas à exclusão ou suspensão de crédito tributário e às 

isenções devem ser interpretados estritamente, como determina o artigo 111 do CTN, assim redigido: 

 “Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: 

        I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 

        II - outorga de isenção; 

        III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias”444. 

                                                           
442  “Teoria da Imposição Tributária”, Ed. Saraiva, São Paulo, 1983.  

 
443  Sérgio Feltrin Corrêa assim comenta o artigo 99 do CTN: 

“COMENTÁRIOS  

Fincam-se aqui, tomando por base o processo legislativo de que trata o art. 59 da CF, os precisos limites impostos no 

que respeita ao conteúdo e exato alcance dos atos firmados pelo Poder Executivo, destinados a regular a adequada 

execução da lei, nos casos em que necessária se apresente tal intervenção. 

A disposição sob foco, cuja cristalinidade espanca quaisquer dúvidas, destina-se a impedir que o decreto 

regulamentador ouse promover qualquer extrapolação do texto da lei a que se encontre relacionado. 

É de observar, ainda, que os decretos guardam, em relação às leis, clara posição de inferioridade, limitando-se a 

refletir exclusivamente o conteúdo destas e, nas circunstâncias, a apenas propiciar condições adequadas ao pleno 

cumprimento da lei, seja consolidando textos, estabelecendo regras ou fixando prazos. Afinal, ao explicar a lei, deve 

fazê-lo com o seguro propósito de facilitar a sua execução, "aclarando seus mandamentos, e orientando a sua 

aplicação" Hely Lopes Meirelles, ob. cit., infra, p. 139. 

Extrai-se ainda do quanto visto que a inclusão do art. 99 no CTN repete tão-só tudo aquilo que necessariamente 

deverá ser observado pelo Executivo, no instante da elaboração do decreto regulamentador, mesmo não constante 

expressamente a regra assinalada. É firme a compreensão de que "em razão do decreto somente ter função 

regulamentadora da lei, parece-nos que não havia necessidade do legislador ter inserido o. referido art. 99 no CTN" 

(Luiz Emygdio F. da Rosa Jr., ob. cit., infra, p. 183)” (grifos meus) (Código Tributário Nacional Comentado, 

coordenador Wladimir Passos de Freitas, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 432).   

 
444  Antonio J. Franco de Campos esclarece: 



 
POLIFONIA                     REVISTA INTERNACIONAL   ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO            N. 1 NOVA SÉRIE    2018    OUTONO/INVERNO 

 

308 
 

2. DA MP 2.158-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001 

Especificamente no que tange ao auxílio-moradia de magistrados, a não inclusão de seu 

respectivo valor na base de cálculo do imposto de renda, tem como razão de ser o fato de que caberia ao 

Estado fornecer alojamento aos referidos servidores públicos, proporcionando-lhes o uso de imóvel 

funcional. 

As constantes mudanças de Comarcas, deslocamentos próprios da carreira, justificariam a 

concessão de residência funcional onde devem trabalhar, razão pela qual a MP, SEM QUALQUER 

EXCEÇÃO, faz menção a que: 

 

 “Art. 25.  O valor recebido de pessoa jurídica de direito público a título de auxílio-moradia, 

não integrante da remuneração do beneficiário, em substituição ao direito de uso de imóvel 

funcional, considera-se como da mesma natureza deste direito, não se sujeitando à incidência 

do imposto de renda, na fonte ou na declaração de ajuste” (grifos meus). 

 

No referido dispositivo, há a determinação de que: 

                                                           
“81. Embora o art. 111 prefixe a interpretação literal, para os casos taxativamente especificados, “as palavras devem 

ser tomadas em conexão com o texto, não é a palavra isolada que dará o sentido”, porque podem ter significados 

contraditórios e não claros. Ainda: a interpretação literal ... estrita ... não comporta recursos analógicos, não sendo 

nem extensiva nem mesmo restritiva. 

82. Outros autores entendem de forma diversa. A interpretação literal é para “situações excepcionais” (itens I a III 

do art. 111 do CTN). Mas hoje vigora a indistinção entre as formas literal ou gramatical e lógica. A razão prende-se 

à premissa de Maximiliano – “a  interpretação não se fraciona. É uma só”. O processo literal “é a escravização à 

palavra, que é mau veículo do pensamento. 

83. Baleeiro, por sua vez, defende a tese para limitar o trabalho do intérprete. Se o art. 111 acolhe a forma literal 

para os casos dos incisos I a III do CTN, "afasta, nesses casos, e só neles os incisos I e II (analogia e princípios 

gerais do direito tributário) do art. 108''. ‘Data venia’, não comungamos da douta opinião. A razão da discórdia 

parece-nos lógica: se a meta essencial da operação mental é descobrir a ‘mens legis’, em todas as hipóteses, o 

intérprete tem ampla liberdade de operar mental ou intelectualmeite. Só desfrutando dessa liberdade poderá atingir a 

legítima interpretação pra lege. Entendemos, ainda, que as hipóteses dos itens 1 a 111 só podem decorrer da lei, 

como dispõe o Código, arts. 97, III, 113, § 2°, e 176 (definição do fato gerador, obrigação acessória e isenção 

contratual, respectivamente). Todavia, em todos os casos, a norma deve ser interpretada, através da liberdade de 

emprego de métodos, para atingir a precípua finalidade. 

84. O Mestre Araújo Falcão distingue: para a isenção - interpretação estrita, restritiva; incidência, não incidência ou 

imunidade, a interpretação "é ampla, no sentido de que todos os métodos, inclusive sistemático, teleológico, etc...., 

são admitidos" 

(“Comentários ao Código Tributário Nacional”, diversos autores, coordenação Ives Gandra da S. Martins,  vol. 2, 

ed. 2002, Ed. Saraiva, p. 139/140). 
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1) Cabe ao Poder Público ofertar imóvel funcional aos servidores; 

2) Esse benefício poderá ser substituído por pagamento em pecúnia, sob a forma de auxílio-moradia; 

3) A natureza deste direito (substituição de imóvel funcional por valor em pecúnia, pelo uso de imóvel 

próprio ou alheio) é compensatória; 

4)  Não constitui fato gerador do imposto sobre a renda. 

Ora, se o auxílio dado ao servidor --no caso da referida MP, ao magistrado--, para 

SUBSTITUIR O IMÓVEL FUNCIONAL –-não receberia auxílio neste caso--  por outro imóvel (próprio, 

alugado ou cedido por terceiros a qualquer título), o que justificaria o recebimento do auxílio, não há como 

a Receita pretender que se comprove o gasto com eventual locação, hipótese não constante da MP 2158-

35.  

Onde está escrito que a substituição do imóvel funcional NÃO PODE SER FEITA por imóvel 

próprio? Onde está escrito que teria que ser feita por imóvel alugado? 445 

Se um magistrado, depois de passar por diversas Comarcas, chega a um Tribunal e adquire 

imóvel para estabelecer residência no seu local de trabalho permanente, o custo da manutenção (impostos, 

reformas etc.) representa ônus poupado ao Estado, que com ele teria que arcar, se  disponibilizasse um 

imóvel funcional para utilização desse servidor.  

Por esta razão, não fez, a Medida Provisória examinada, qualquer restrição a que o imóvel 

substituto do imóvel funcional seja próprio, alugado ou cedido a qualquer título. 

Como se percebe, a Receita Federal estabeleceu restrição inexistente na lei, ferindo a 

antiquíssimo princípio “ubi lex non distinguit, distinguere non debemus”. 

É de se lembrar que, nas Câmaras de Férias, em que os desembargadores recebiam 

                                                           
445  Carlos Maximiliano ensina: 

“"Quando o texto menciona o gênero, presumem-se incluídas as espécies respectivas; se faz referência ao 

masculino, abrange o feminino; quando regula o todo, compreendem-se também as partes. Aplica-se a regra 

geral aos casos especiais, se a lei não determina evidentemente o contrário. 

Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus: "Onde a lei não distingue, não pode o intérprete 

distinguir". 

Quando o texto dispõe de modo amplo, sem limitações evidentes, é dever do intérprete aplicá-lo a todos os casos 

particulares que se possam enquadrar na hipótese geral prevista explicitamente; não tende distinguir entre as 

circunstâncias da questão e as outras; cumpra a norma tal qual é, sem acrescentar condições novas, nem 

dispensar nenhuma das expressas" (grifos meus) (Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito, 9ª 

edição, Ed. Forense, 1979, p. 246/247). 
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remuneração por sacrificar seu período de descanso trabalhando, houve por bem, a Justiça, inclusive com 

Súmula do STJ, decidir que os recursos recebidos por cessão das férias para atender às necessidades do 

Judiciário, ostentavam natureza indenizatória e não eram tributados pela Receita Federal. O mesmo 

decidiram quanto ao recebimento por licença-prêmio. Leiam-se tais Súmulas: 

 

“SÚMULA 125. O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está 

sujeito à incidência do Imposto de Renda”; 

 

“SÚMULA 136. O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não 

está sujeito ao imposto de renda. Referências: CC/1916, arts. 1.056 e 1.534. CTN, art. 43, I e 

II. Lei n. 7.713/1988, arts. 3º, §§ 4º e 6º, IV e V. Precedentes: EREsp 32.829-SP (1ª S, 

13.12.1994 — DJ 20.02.1995) REsp 39.726-SP (2ª T, 26.10.1994 — DJ 21.11.1994) REsp 

39.872-SP (2ª T, 1º.06.1994 — DJ 20.06.1994) Primeira Seção, em 09.05.1995 DJ 16.05.1995, 

p. 13.549” 446. 

Há, portanto, jurisprudência firmada, no que diz respeito à não ser aquisição de 

disponibilidade, os recursos provenientes de  capital e trabalho, ou outros que não tenham essas origens  

(proventos), se tiverem natureza de indenização, o que implica a não incidência do imposto sobre a renda 

e proventos de qualquer natureza, de resto não incidência reconhecida pela Receita, se o imóvel for alugado 

ou se o magistrado optar por um hotel ou pensão447. 

                                                           
446  Em parecer que elaborei para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais sobre verbas indenizatórias escrevi: 

“3) Sim, desde que as verbas estejam caracterizadas como indenizatórias e correspondam efetivamente a 

uma indenização por sacrifício de um bem material ou imaterial. 

Neste particular, a jurisprudência é iterativa em declarar que as verbas indenizatórias não correspondem a 

remuneração por serviços prestados, mas a ressarcimento pela perda de um bem, mesmo que 

voluntariamente concedido. E se houver indenizações por critérios diversos daqueles admitidos no 

Congresso Nacional, à falta de tratamento constitucional para as verbas indenizatórias, não há maculação 

da Constituição” (Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, jan. 2002. p. 20-33). 

 
447 Leia-se a jurisprudência do STJ sobre verbas indenizatórias: 

“RESP Nº 43393-2/SP 

EMENTA 
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Ora, tal limitação é que é de flagrante ilegalidade ao determinar a Receita, pelo AD 87/99, que 

só nestas hipóteses não haveria a tributação, mas não nas demais hipóteses, EM QUE A LEI PERMITE A 

NÃO INCIDÊNCIA E A SECRETARIA DA RECEITA, NÃO. 

                                                           
TRIBUTÁRIO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. 

INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. 

Consoante entendimento que se cristalizou, na jurisprudência, o pagamento ("in pecúnia")  de férias não 

gozadas  --por necessidade do serviço-- ao servidor público, tem a natureza jurídica de indenização, não 

constituindo espécie de remuneração, mas, para reparação do dano econômico sofrido pelo funcionário. 

Erigindo-se em reparação, a conversão em pecúnia, das férias a que a conveniência da Administração 

impediu o auferimento, visa, apenas, a restabelecer a integridade patrimonial desfalcada pelo dano. À 

percepção dessa quantia indenizatória não induz  em acréscimo patrimonial e nem em renda tributável, na 

definição da legislação pertinente. 

O tributo, na disciplina da lei, só deve incidir sobre ganhos que causem aumento  de patrimônio, ou, em 

outras palavras: sobre numerário que se venha a somar àquele que já seja propriedade do contribuinte. 

Recurso Especial a que se nega provimento. Decisão por maioria de votos." (Brasília, 27 de Abril de 1994) 

 

RESP Nº 32.829-2-SP 

"EMENTA 

RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA POR NECESSIDADE DO 

SERVIÇO. PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO 

IMPOSTO DE RENDA. 

O pagamento de licença-prêmio, como das férias, não gozadas por necessidade do serviço, pela sua natureza 

indenizatória, não está sujeito à incidência do imposto de renda." 

 

RESP. Nº 26.998-6 - SÃO PAULO 

"EMENTA     

IMPOSTO DE RENDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. 

INDENIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. 

I- O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço tem natureza indenizatória, portanto, não 

é renda nem proventos de qualquer natureza, mas, sim uma recomposição a um prejuízo anteriormente 

sofrido pela pessoa que as recebe, não redundando em acréscimo patrimonial, por isso que não está sujeita 

à incidência do imposto de renda". 
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Por fim, tenho, há décadas, defendido, em consonância com o que a Constituição estabelece, 

que o imposto sobre a renda pago por servidores públicos de Estados e Municípios pertence aos respectivos 

Estados e Municípios, não sendo da competência da União cobrá-los. Não se trata apenas de capacidade de 

arrecadação, mas da própria competência impositiva, visto que toda a receita lhes pertence, inclusive as 

provenientes de penalidades 448. 

Ultimamente, tem havido decisões que transferem aos magistrados estaduais a competência 

para decidir sobre o imposto de renda devido aos Estados, com o que a tese que há muito defendo, nestas 

hipóteses, parece começar a ter repercussão também jurisprudencial 449. 

                                                           
448  Os artigos 157, inciso I, e 158, inciso I, da CF têm a redação abaixo: 

“Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: 

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente 

na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que 

instituírem e mantiverem; ...... 

Art. 158. Pertencem aos Municípios: 

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente 

na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que 

instituírem e mantiverem; .....”. 

 
449  Em caso de meu escritório a decisão do TRF da 3ª. Região foi a seguinte: 

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL Nº 0023963-85.1999.4.03.6100/SP 

  1999.61.00.023963-7/SP 

RELATOR : Desembargador Federal LAZARANO NETO 

PARTE AUTORA : EDISON DA SILVA MARTINS PINTO 

ADVOGADO : MARILENE TALARICO MARTINS RODRIGUES e outro 

PARTE RÉ : União Federal (FAZENDA NACIONAL) 

ADVOGADO : FERNANDO NETTO BOITEUX E ELYADIR FERREIRA BORGES 

REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 23ª VARA DE SÃO PAULO Sec. Jud. SP 

EMENTA 

IMPOSTO DE RENDA - LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS - SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA 447/STJ - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - 
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Ante todo o exposto, passo a tratar perfunctoriamente de diversas questões que podem ser 

levantadas. 

3. NÃO INCIDÊNCIA x ISENÇÃO 

A não incidência difere da isenção, por ser, a isenção, uma hipótese de expresso afastamento 

da tributação por razões de política tributária. Podendo tributar, por variados motivos de interesse público, 

decide, o Poder Impositivo,  afastar o crédito tributário, embora, pela definição do Código Tributário 

Nacional, nasça a obrigação. Está o artigo 175 do CTN assim redigido: 

“Art. 175. Excluem o crédito tributário: 

                                                           
ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DOS DEMAIS ATOS DECISÓRIOS. REMESSA DOS AUTOS À 

JUSTIÇA COMUM DO ESTADO DE SÃO PAULO 

1.Jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça da incompetência da Justiça Federal para 

processar e julgar demandas promovidas por servidores públicos estaduais, discutindo a exigibilidade e 

repetição do imposto de renda na fonte, vez que os valores pertencem diretamente ao Estado (art. 157, 

inciso I, da Constituição Federal). 

2.Aplicação da Súmula 447/STJ, visto o artigo 158, I da CF/88. 

3.Anulação da sentença e dos demais atos decisórios, com remessa dos autos à Justiça Comum do Estado 

de São Paulo, nos termos do art. 113, "caput" e §2º, do CPC. 

4.Prejudicada a remessa oficial. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sexta Turma do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por maioria, declarar, de ofício, a incompetência da Justiça Federal 

para processar e julgar a demanda, declinando-a em favor da Justiça Comum do Estado de São Paulo, anular 

a sentença e demais atos decisórios e julgar prejudicada a remessa oficial, nos termos do relatório e voto 

que ficam fazendo parte integrante do presente julgado, vencida a Desembargadora Federal Regina Costa 

que reconhecia a competência da Justiça Federal para conhecimento e julgamento do feito e negava 

provimento à apelação e à remessa oficial. 

São Paulo, 02 de setembro de 2010. 

Lazarano Neto  

Desembargador Federal”  

(D.E. Publicado em 21/09/2010). 

http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/735483 
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        I - a isenção; 

        II - a anistia. 

        Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das 

obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela 

consequente “. 

Já escrevi a respeito o seguinte: 

“Na imunidade, não há nem o nascimento da obrigação fiscal, nem do consequente crédito, 

em face de sua substância fática estar colocada fora do campo de atuação dos poderes 

tributantes, por imposição constitucional. Independe, portanto, das vontades legislativas das 

competências outorgadas pela lei maior. 

A não incidência, materialmente, se reveste da mesma estrutura. Não há nem nascimento da 

obrigação tributária, nem do crédito respectivo, em face de que as pessoas ou situações postas 

fora da imposição não geram, por seus atos ou ocorrências fáticas, nem obrigação, nos termos 

dos arts. 113 e 114 do CTN, nem crédito correspondente (arts. 139 e 142), que é o ingresso 

para o universo administrativo, em nível de conhecimento e ação, do vinculado fato gerador. 

A diferença reside, todavia, na origem do instituto. Na hipótese de não incidência impede-se 

o surgimento da obrigação e do crédito, porque o Poder tributante, que pode, não deseja 

poder. Tem a faculdade constitucional de impor, mas abdica do exercício de sua capacidade. 

Na imunidade, o Poder tributante não tem qualquer poder. Não abdica do exercício de 

nenhum direito, porque não tem nenhum direito à imposição. 

Na não incidência, o Poder tributante poderá preencher a área não acobertada por sua ação, 

sempre que o desejar, através de atos oriundos de suas casas legislativas, direta ou 

indiretamente. 

Desta forma, a não incidência se constitui no abandono do exercício da competência 

impositiva, não por falta de capacidade, mas por ato de príncipe, enquanto na imunidade tal 

exercício está definitivamente proibido. A não incidência cria área provisória de afastamento 

da obrigação tributária, enquanto a imunidade, área definitiva. 
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Embora com consequências semelhantes, no concernente aos efeitos sobre o sujeito passivo 

da relação tributária, a isenção difere das duas outras figuras legislativas. É que na isenção 

nasce a obrigação tributária, sendo apenas excluído o crédito correspondente”  450. 

No caso da não incidência, não nasce a obrigação tributária, ou por falta de exercício do poder 

impositivo, ou por estar fora do campo de incidência constitucional daquele tributo. Não nascendo a 

obrigação tributária, também não nasce o crédito correspondente 451. 

Ora, corretamente o legislador ordinário, na delegação constitucional de competência 

legislativa ao Executivo (art. 62 da CF), definiu a não incidência, pois não ocorrendo o fato gerador do 

imposto sobre a renda do artigo 43, “caput”, do CTN, assim redigido: 

“ Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer 

natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: 

        I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de 

ambos; 

        II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não 

compreendidos no inciso anterior. 

.............”, 

                                                           
450  Direito Empresarial – Pareceres, 2ª. ed., Forense, 1986, p. 299 a 301. 

 
451  Walter Barbosa Corrêa ao esclarecer o disposto no artigo 175 do CTN, escreve:  

“Importante questão doutrinária dividia a doutrina, antes da publicação do CTN, no sentido de saber se a isenção 

extinguia a obrigação (e consequentemente o respectivo crédito) ou excluía apenas o crédito. Rubens Gomes de 

Sousa nos dá pormenorizada notícia daquela divergência, colocando-se entre os defensores da extinção do crédito, 

orientação que, em nossa opinião, foi acolhida pelo CTN. E sem embargo disso, aquele autor, expressamente, afirma 

que o Código Tributário Nacional não tomou partido da controvérsia, o que não nos parece correto, visto como esse 

Código —sem aludir a qualquer efeito ou consequência da isenção sobre a obrigação tributária— versa figura 

tributária como exclusão do crédito tributário. 

Assim, não obstante a isenção acarrete, na prática e em nosso entender, a anulação ou esvaziamento, total ou parcial, 

da obrigação tributária, a doutrina acolhida pelo CTN apenas cuidou da isenção como excludente de crédito, 

resultando dessa técnica que a obrigação tributária, cujo crédito ficou excluído -é vedada a constituição de 

crédito-, mantém-se íntegra” (grifos meus) (Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. 2, ed. 2006, Ed. 

Saraiva, p. 482/3). 
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e seguiu a mansa e pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, de que as indenizações não constituem 

fato gerador do imposto sobre a renda, afastando a imposição expressamente. 

Ora, o pagamento do auxílio-moradia tem natureza indenizatória para que o magistrado, que é 

obrigado a residir no local para onde for nomeado, ocupe na Comarca residência oficial, seja o prédio 

cedido ou alugado, hipóteses em que receberia o referido auxílio. Por que seria diferente se a propriedade 

pertencesse ao magistrado? 

Segue, a meu ver, portanto, o mesmo caráter indenizatório das férias não gozadas, de não 

incidência de imposto sobre a renda - na linha do que meu escritório defendeu para em torno de uma centena 

de Desembargadores, exitosamente e “pro bono”. 

4. DO ART. 111 DO CTN  

Como já escrevi, o artigo 111 é por inteiro aplicável à espécie. À evidência, a interpretação a 

que faz menção o legislador com eficácia de complementar, é interpretação restritiva e não literal, ou seja, 

apenas gramatical. É uma interpretação sistemática, que, em gráfica explicação, o STF, com base no voto 

do saudoso Mestre Thompson Flores, diferenciou a desoneração tributária determinada por imunidades e 

isenções, à luz da hermenêutica 452. 

Deveria, portanto, o artigo 111 do CTN ser obedecido, rigorosamente, pela Receita Federal, 

não podendo, nos limites colocados no artigo 25, alterá-lo. Tal norma há de ser interpretada estritamente 

nos termos em que foi escrita, sem amputações do que nela consta e sem eventuais alargamentos da hipótese 

de não incidência --que não houve e que nem poderia haver, por falta de poder legislativo da Receita. 

O artigo 111 do CTN tem que ser rigorosamente obedecido, sem mutilações ou acréscimos, 

ou seja, nos exatos termos do artigo 25 da M.P. 2158. 

                                                           
452  "Na linha da interpretação ampla das imunidades, leia-se a ementa do REO nº 80.603-SP, DJU de 

24/05/79, pág. 4090: papel de imprensa - ato inexistente - interpretação literal.  

Não são as dimensões (variáveis segundo o método industrial adotado) que caracterizam o papel para 

impressão. Ao contrário da isenção tributária, cujas regras se interpretam literalmente, a imunidade 

tributária admite ampla inteligência (os grifos são nossos)" (Direito Empresarial – Pareceres, Forense, 

Rio de Janeiro, 2ª. ed.,  1986, p. 298). 
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5. DO ATO DECLARATÓRIO N. 87, DE 12/11/1999, DA SRF 

É de manifesta ilegalidade o AD 87/99, inciso II, pois impõe restrição onde a lei não impõe, 

invadindo competência de outro Poder e exercendo competência legislativa que não possui, ferindo, pois, 

o artigo 97 e 99, do CTN diretamente e, indiretamente, os artigos 5º, inciso II, e 150, inciso I, da CF 453. 

Não poderia o Ato Declaratório n. 87/SRF, portanto, fazer tal exigência, esvaziando o art. 25 

da MP n. 2.158; o que enseja a responsabilização das  autoridades fazendárias, com base no § 5º do artigo 

37 da CF, se os magistrados pedirem ressarcimento do tributo pago indevidamente, acoplado a indenizações 

por danos morais à sua imagem e a União for obrigada a pagar, por força do artigo 37, § 6º, da Lei Suprema, 

ambos dispositivos assim redigidos: 

                                                           
453  O inciso II do artigo 5º da Lei Suprema tem a seguinte dicção: 

“Art. 5º .......... 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; .....”,  

tendo Celso Bastos a ele se referido: 

“RESERVA DE LEI 

Em nosso país há sem dúvida uma reserva de lei, esculpida precisamente no artigo sob comento. E, no 

entanto, uma reserva de caráter amplo, genérico, que diz respeito à criação de deveres quer de conteúdo 

positivo quer de conteúdo negativo. 

Daí ser lícito concluir com Alberto Xavier que nos demais casos há tão-somente preeminência da lei, “in 

verbis”: 

"Donde se pode inferir que também entre nós a atividade administrativa que não se traduza na criação de 

limites à liberdade pessoal ou patrimonial dos súbditos apenas se encontra submetida à regra da 

preeminência da lei". 

Observa ainda com muita oportunidade, analisando dispositivo da Constituição anterior, que a reserva da 

lei é mais acentuada no direito tributário que no administrativo. São suas estas palavras: 

"Com efeito, entre nós, enquanto o princípio da legalidade da administração, consagrada no § 2° do art. 

153, se traduz numa reserva relativa de lei formal, o princípio da legalidade, em matéria tributária, constante 

do § 29 do mesmo artigo revela-se como uma reserva absoluta de lei formal". 

É certo, outrossim, que em diversos passos a Constituição consagra o princípio da reserva específica de lei 

formal. Isso se dá quando a Lei Maior se utiliza de expressões tais como: "a lei disciplinará", "a lei regulará” 

(grifos meus) (“Comentários à Constituição do Brasil”, 2º volume, Ed. Saraiva, São Paulo, 2004, 3ª. ed., p. 

37). 
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“Art. 37, § 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer 

agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de 

ressarcimento. (grifos meus) 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 

A ação de ressarcimento, por outro lado, é imprescritível 454. 

Significa dizer que, decididamente, o Ato Declaratório n. 87 não é válido nem exigível em 

face dos contribuintes 455. 

Em relação aos magistrados, acresce-se variada legislação estadual que permite tal tratamento 

a favor deles, lembrando-se que a competência para lançar e arrecadar tributos é exclusivamente dos 

Estados. 

Estão os artigos 157, inciso I, e 158, inciso I, da CF, que repito, assim redigidos: 

                                                           
454 Manoel Gonçalves Ferreira Filho lembra, ao comentar o § 5º do artigo 37 da CF que: 

“Prescrição. Parecem deduzir-se duas regras deste texto mal redigido. Uma, concernente à sanção pelo ilícito; outra, 

à reparação do prejuízo. Quanto ao primeiro aspecto, a norma “chove no molhado”: prevê que a lei fixe os 

respectivos prazos prescricionais. Quanto ao segundo, estabelece-se de forma tangente a imprescritibilidade das 

ações visando ao ressarcimento dos prejuízos causados” (grifos meus) (Comentários à Constituição Brasileira de 

1988, vol. 1, Ed. Saraiva, 3a. ed., 2000, p. 259). 

 
455  Somente a lei produzida pelo Poder Legislativo pode criar obrigações, nos termos dos artigos 5º, inciso II, 150, 

inciso I e 59. Mesmo o artigo 59 da CF já citado anteriormente impõe limitações ao Legislativo e Executivo. 

Escrevi: 

“O  constituinte brasileiro, sabiamente, referiu-se ao processo por seus tipos enunciados, deixando ao 

legislador infra-constitucional a definição dos procedimentos de concreção dos veículos mencionados para 

a elaboração legislativa. E fê-lo com pertinência e adequação. 

São sete os veículos escolhidos, colocados, a meu ver, em rigorosa ordem de importância, a saber: emenda 

à Constituição, lei complementar, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos 

e resoluções. 

Os sete veículos, entendo eu, são os únicos permitidos pela lei maior, no âmbito do Poder Legislativo, 

revestindo-se de manifesta inconstitucionalidade qualquer outra forma de legislar, naquela esfera, que não 

tenha a forma de um dos sete tipos pela lei suprema referidos” (Comentários à Constituição do Brasil, 4º 

vol., tomo I, Ed. Saraiva, 2a. ed., 1999, p. 318). 
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“Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: 

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer 

natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas 

autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem; (...) 

Art. 158. Pertencem aos Municípios: 

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer 

natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas 

autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem; (...) 

A maioria da doutrina entendia que tal outorga não era da competência impositiva, mas de 

mera capacidade de arrecadação. 

Nada obstante a receita de tal tributo não ingressar nas burras federais, mas sim nos cofres de 

Estados e Municípios, pois aos Estados e Municípios caberia a arrecadação e a fiscalização, partia-se do 

princípio de que a competência impositiva era da União, o que trazia um problema de não fácil solução, 

qual seja: uma entidade federativa sem direito constitucional a arrecadar, teria direito de fiscalizar, arrecadar 

e transferir, posteriormente, o arrecadado para Estados e Municípios. 

Decisões recentes têm transferido a competência judicial para conhecer dessa matéria às 

Justiças Estaduais, e não à Federal, numa demonstração de que o direito de fiscalizar e arrecadar não 

pertence à União, mas aos Estados e Municípios. Levanta-se, novamente, a questão da competência 

impositiva, ou seja, se não estaria, quanto ao imposto sobre a renda,  a União na função de emprestar seu 

aparelho legislativo para Estados e Municípios, no que diz respeito às linhas gerais da tributação do imposto 

sobre a renda, cabendo aos Estados e Municípios definirem regras especiais, como de resto ocorre nas 

legislações estaduais concessivas do auxílio-moradia 456. 

                                                           
456 Leia-se a decisão seguinte: “30/08/2012 PLENÁRIO REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO 684.169 RIO GRANDE DO SUL RELATOR : MIN. LUIZ FUX RECTE.(S) :ULMERINDO 

ALBINO FERREIRA E OUTRO(A / S ) ADV.( A / S ) : ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS E OUTRO ( A / 

S ) RECDO.( A / S ) : UNIÃO PROC.( A / S)(ES ) : PROCURADOR -GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. 

ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA CONFIGURAR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou 

constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão 

constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencidos os 
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Neste caso, haveria exercício de competência desonerativa dos Estados no concernente ao 

imposto sobre a renda. A matéria não encontrou ainda uma solução doutrinária ou jurisprudencial 

pacificada. 

O certo, todavia, é que esta polêmica questão sobre competência e capacidade impositivas, 

tornaria o ato declaratório para os magistrados sem qualquer eficácia, caso mantida a tendência de 

transferência para a Justiça Estadual o conhecimento da matéria, pois nem a tese anteriormente defendida 

- de a União arrecadar e transferir às demais unidades da federação -  se sustenta, nem teriam como atuar 

seus representantes legais na Justiça Estadual, na defesa de imposição que, de rigor, cabe aos procuradores 

estaduais defender. 

Desta forma, sobre ser ilegal o AD 87/99, constitucionalmente, com a transferência de 

capacidade de arrecadação e, possivelmente, também de competência impositiva no que diz respeito a 

aspectos próprios dos recebimentos por magistrados estaduais do auxílio-moradia, o ato declaratório é, 

inequivocamente, supressor de direitos e maculador da MP 2158-35457. 

6. MODOS DE EVITAR A EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO SOBRE O AUXÍLIO-

MORADIA  

Por ser ilegal diretamente e indiretamente inconstitucional, não caberia o controle concentrado 

de constitucionalidade em Ação Direta de Constitucionalidade, ADPF ou mera declaratória de 

constitucionalidade da MP 2158-35, visto que o ferimento da CF é indireto 458. 

                                                           
Ministros Ayres Britto e Marco Aurélio. Não se manifestou o Ministro Joaquim Barbosa.  Ministro LUIZ FUX  

Relator” file:///C:/Users/marlene.soares/Downloads/texto_107743204.pdf 

 
457  Na linha da MP está a Resolução nº 199/2014 do CNJ, cujo artigo 1º reza que: 

“Art. 1º A ajuda de custo para moradia no âmbito do Poder Judiciário, prevista no art. 65, II, da Lei 

Complementar 35, de 14 de março de 1979, de caráter indenizatório, é devida a todos os membros da 

magistratura nacional”. 

 
458  Na 3ª. edição do livro “Controle Concentrado de Constitucionalidade - comentários à lei n. 9.868, de 

10-11-1999 (Ives Gandra da Silva Martins e com Gilmar Ferreira Mendes, Editora Saraiva, 3ª Ed.2009), 

mostramos e comentamos, longamente, a impossibilidade de o STF manifestar-se sobre 

inconstitucionalidades reflexas, mas não diretas. A obra ficou na 3ª. edição, por termos divergido no 

acréscimo das ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, a partir da edição da lei que outorgava 

poder legislativo que o STF não tem por força do artigo 103 § 2º da CF, assim redigido: “§ 2º Declarada a 

inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao 

file:///C:/marlene.soares/Downloads/texto_107743204.pdf
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Caberia, entretanto, individualmente, ou pela Associação dos Magistrados Brasileiros - 

 AMB, a discussão mediante Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica que autorize a 

exigência de imposto de renda sobre referida verba. A AMB poderia, também, propor ação coletiva por 

tratar-se de entidade representativa dos magistrados federais e estaduais-, com vistas ao reconhecimento da 

ilegalidade do ato administrativo, no caso, necessariamente, perante a Justiça Federal, com a União no polo 

passivo. 

Em relação aos contribuintes (magistrados) que não tiveram suas Declarações de Ajuste de 

IR glosadas pela Receita Federal, podem se antecipar, ajuizando ações declaratórias para o reconhecimento 

da inexistência de relação jurídica que autorize a exigência do suposto tributo, com pedido de tutela de 

urgência, na forma do novo CPC, para evitar autuações e aplicação de outras sanções. 

Se já houver autos de infração lavrados contra magistrados, a eles caberá, individualmente, o 

ajuizamento de ação ordinária anulatória do débito fiscal, mediante depósito integral do valor exigido459, 

                                                           
Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, 

para fazê-lo em trinta dias”. 

Gilmar publicou, sozinho, novos livros, de resto, como tudo que escreve, muito bons. 
459 Os artigos 300 a 302 do CPC estão assim redigidos: 

“Art. 300.  A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. 

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Art. 301.  A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito. 

Art. 302.  Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a 

efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: 

I - a sentença lhe for desfavorável; 

II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação 

do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; 
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ou aguardar o ajuizamento da execução, defendendo-se mediante embargos, após a garantia do juízo. 

Ao escrever este breve estudo quero, uma vez mais, esclarecer que não discuto a legalidade ou 

ilegalidade, constitucionalidade ou inconstitucionalidade do auxílio-moradia, mas, exclusivamente, a partir 

da presunção de legalidade que reveste todas as leis, se, por seu conteúdo ôntico, cabe ou não a incidência 

do imposto sobre a renda sobre essa verba460. 

Sendo assim, parece-me claro que o Ato Declaratório nº. 87/99, é de manifesta ilegalidade, pois 

mutila disposição do artigo 25 da Medida Provisória 1858-9, restringindo seu alcance. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; 

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor”. 

Parágrafo único.  A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que 

possível”. 

 
460  Roque Antonio Carrazza escreveu sobre a matéria irretocável  estudo intitulado “I.R. – Indenização (a 

intributabilidade, por via de imposto de renda, das férias e licenças-prêmio recebidas em pecúnia)”, publicado na 

Revista de Direito Tributário (ano 14, Abril/Junho de 1990, nº 52, p. 175 e segs.). 
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EXECUÇÃO DE BENS DE SÓCIOS DA SOCIEDADE LIMITADA 

LIMITED PARTNERSHIP MEMBERS’ PROPERTY EXECUTION 

Kiyoshi Harada 461  

 

RESUMO: O objetivo deste artigo é o de fazer a distinção entre a responsabilidade solidária do sócio 

prevista no art. 134 do Código Tributário Nacional – CTN – e a responsabilidade pessoal do sócio 

prevista no art. 135 do CTN, examinando minuciosamente os requisitos de uma e de outra, em confronto 

com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 

Outrossim, tem por objetivo, também,  demonstrar que o STJ, ao interpretar o art. 135 do CTN 

desconsiderando os requisitos previstos no seu caput, criou uma hipótese de responsabilidade objetiva do 

sócio, dispensando a relação de causa e efeito, como se depreende de sua Súmula de nº 435. 

 

PALAVRAS-CHAVES: sociedade; sócios; responsabilidade solidária; responsabilidade pessoal; 

responsabilidade objetiva. 

 

ABSTRACT: The purpose of this article is to distinguish between the joint and several liability of the 

partner provided for in art. 134 of the National Tax Code – NTC - , and the personal liability of the 

partner provided for in art. 135 of the NTC, examining in detail the requirements of one and other, in 

comparison with the jurisprudence of the Superior Justice Court - SJC. 

It also aims to demonstrate that the SJC, in interpreting art. 135 of the NTC disregarding the requirements 

set in its caput created a hypothesis of objective liability of the partner, dispensing the cause-and-effect 

relationship , as it appears in its Precedent of nº 435. 

                                                           
461 Titular da cadeira 59 – Antonio de Sampaio Doria.Mestre em Processo Civil pela UNIP. Especialista em Direito 

Tributário e em  Ciência das Finanças pela USP. Titular da cadeira nº 57 da Academia Brasileira de Direito 

Tributário. Autor de 32 obras jurídicas. Ex Procurador Chefe da Consultoria Jurídica do Município de São Paulo. 
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KEYWORDS: society; partners; joint and several liability; personal responsibility; objetive liability.  

 

SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Responsabilidade solidária. 3 Responsabilidade pessoal. 4 Responsabilidade 

objetiva. 5 Responsabilidade objetiva no CTN à luz da jurisprudência do STJ. 6 Conclusão. 

 

SUMMARY: 1 Introduction. 2 Joint and several liability. 3 Personal liability. 4 Objective liability.  5 

The objective responsibility in the NTC according to the jurisprudence of the SJC. 6 Conclusion. 

 

1. Introdução 

 

 Uma das questões mais controvertidas na doutrina e na jurisprudência diz respeito à 

responsabilidade dos sócios, gerentes, ou administradores de sociedade limitada. 

 Frequente a confusão entre a responsabilidade solidária a que alude o art. 134 do CTN com a 

responsabilidade pessoal a que se refere o art. 135 do mesmo Código. Em ambas as hipóteses não há 

unanimidade quer na doutrina, quer na jurisprudência de nossos tribunais, principalmente do STJ que em 

relação ao art. 135 do CTN acabou por criar uma hipótese de responsabilidade objetiva sui generis. 

 No presente trabalho examinaremos separadamente essas duas questões controvertidas para, ao 

final, concluir que a jurisprudência do STJ criou a figura da responsabilidade objetiva do sócio sem a 

existência de nexo causal entre a conduta do sócio e o resultado (crédito tributário), como se depreende do 

exame de sua Súmula 435 que merece ser revogada. 

 

2. Responsabilidade solidária 

 A responsabilidade solidária em matéria tributária mereceu uma disciplinação específica que se 

afasta do direito comum. 
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 O legislador tributário lançou mão da faculdade contida no art. 109 462 do CTN,  prescrevendo 

requisitos específicos para a responsabilização solidária dos sócios, nos termos do art. 134 que assim reza: 

“Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal 

pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas 

omissões de que forem responsáveis: 

I – os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; 

II – os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados; 

III – os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes; 

IV – o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; 

V – o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário; 

VI – os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos 

praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício; 

VII – os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter 

moratório.” 

 São seguintes os requisitos indispensáveis à responsabilização dos sócios: 

a) impossibilidade de o contribuinte, sujeito passivo natural, satisfazer a obrigação principal; 

nesse sentido deve ser interpretada a expressão “impossibilidade de exigência”, pois esta é sempre 

possível, porém, o cumprimento da exigência tributária nem sempre é possível.  

b)  ação ou omissão do responsável solidário nos atos que correspondam ao fato gerador da 

obrigação tributária definido em lei. 

c) a responsabilização dos sócios só pode ocorrer no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 

 Esses requisitos impostergáveis vêm sendo ignorados tanto pela doutrina, como pela 

jurisprudência de nossos tribunais. 

                                                           
462 Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus 

institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários. 
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 Por isso, autores de nomeada, como Hugo de Brito Machado, indagam se a responsabilidade 

referida no art. 134 do CTN “é realmente solidária, tendo-se em vista que a primeira das condições 

colocadas para que se consubstancie tal responsabilidade consiste precisamente em assegurar ao terceiro o 

benefício de ordem”  463.  

Na verdade, a solidariedade do art. 134 do CTN difere da solidariedade prevista no art. 264 do 

Código Civil em que há uma pluralidade de credor ou de devedor na mesma obrigação 464. Nessa 

hipótese, os bens dos devedores solidários ficam sujeitos à reparação do dano causado, na forma prevista 

no art. 942, do Código Civil. 465 

 Ora, no caso do art. 134 do CTN é o próprio texto que impôs requisitos específicos para que os 

sócios respondam solidariamente com as obrigações tributárias da sociedade. Não se tratando do emprego 

da solidariedade para definir ou limitar competências tributárias, não tem aplicação o disposto no art. 110 

do CTN que vincula a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito 

privado. 466 

A respeito afirma Kiyoshi Harada que “com base na faculdade contida no art. 109  do CTN o 

legislador tributário, apesar de manter a denominação de responsabilidade solidária no art. 134 do CTN, 

conferiu a essa categoria jurídica efeitos tributários próprios de uma responsabilidade subsidiária de que 

cuida o art. 1.024 do estatuto material.” 467 

 Outro requisito essencial dispensado pela jurisprudência diz respeito à vinculação direta do 

responsável solidário com a situação configuradora do fato gerador. A dispensa desse requisito essencial 

                                                           
463 Comentários ao código tributário nacional, 2ª ed.. São Paulo: Atlas, 2008, vol II, p. 572. 

464 “Art. 264 Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, 

cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda”. 

465 “Art. 942 Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano 

causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. 

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932”. 

466 “Art. 110 A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de 

direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, 

ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias”. 

467  Direito financeiro e tributário. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 601. 
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implica  estabelecer uma verdadeira responsabilidade objetiva reservada ao Estado e às concessionárias 

de serviços públicos, consoante expressamente prevê o § 6º, do art. 37 da Constituição Federal. 

 O sistema jurídico global vigente, com exceção dos casos previstos no texto constitucional retro 

apontado, no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, bem como na lei de combate à  

corrupção não abriga a chamada responsabilidade objetiva. 

 Sem vínculo jurídico entre a ação ou omissão do sócio e a deflagração do fato gerador da 

obrigação tributária não há que se falar de responsabilidade solidária. A expressão “nos atos em que 

intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis”, consignada no texto sob comento não deixa  

dúvida que o texto normativo exige a existência de um vínculo jurídico de que falamos. 

 Como se costuma dizer, a responsabilidade não pode surgir de um ato surdido por terceiro. 

 Concluindo,  a responsabilidade solidária de que cuida o art. 134 exige a presença dos três 

requisitos antes enumerados e não tem aplicação em matéria de penalidades, salvo as de caráter 

moratório, isto é, responde tão somente por juros de mora, nunca pelas multas. 

 Um exemplo para ilustrar a exposição feita é o do sócio-liquidante que promove o pagamento 

de crédito quirografário em prejuízo do crédito tributário que goza de preferência, situando-se apenas 

abaixo dos créditos trabalhistas e aqueles oriundos de acidente de trabalho, conforme a classificação de 

preferências prevista no art. 186 do CTN. Se por causa dessa inversão a Fazenda ficar impossibilitada de 

receber o seu crédito tributário, o sócio responderá solidariamente com a sociedade sob liquidação. 

Embora o crédito não tenha decorrido diretamente da sua ação, é inegável que a situação de 

impossibilidade de a sociedade solver o crédito tributário da Fazenda está, no caso, vinculada à ação 

praticada pelo sócio. 

 A jurisprudência em vigor não leva em conta esses requisitos retro enumerados, promovendo o 

redirecionamento da execução fiscal sempre que constatada a inexistência de bens penhoráveis da 

sociedade Ltda., ignorando, outrossim, o fato de  a sociedade encontrar-se ou não  no regime de 

liquidação. 

 A toda evidência, essa jurisprudência deve ser revista para se adequar aos ditames do art. 134 do 

CTN que respeita a autonomia entre a pessoa jurídica de direito privado e a pessoa dos sócios que a 

compõem. 
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3. Responsabilidade pessoal 

 Aqui a confusão da doutrina e jurisprudência é bem maior do que aquela existente na 

interpretação do art. 134 do CTN retro examinado. Por meio de uma interpretação canhestra do texto legal 

vem procedendo à responsabilização pessoal do sócio ou do administrador, sem a menor preocupação 

com a relação “causa e efeito”, ou seja, entre a ação excessiva de poder, ou de infração de lei, contrato 

social ou estatuto, e o crédito tributário resultante dessa ação. 

 Com  efeito, tornou-se comum o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios sempre 

que certificado pelo Oficial de Justiça  que a sociedade executada não foi localizada no endereço 

constante da petição inaugural (AgRg no REsp nº 1127936/PA, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 05-

10-2009): 

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO CUJO 

NOME NÃO CONSTA DA CDA – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE – 

CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA – PROVA SUFICIENTE PARA AUTORIZAR O 

REDIRECIONAMENTO. 

1. Hipótese em que muito embora na Certidão de Dívida Ativa não conste o nome da recorrente 

como co-responsável tributário, não se há falar em não-observância da disposição contida no art. 

135 do Código Tributário Nacional pelo acórdão recorrido. 

2. In casu, ficou comprovado indício de dissolução irregular da sociedade pela certidão do oficial 

de justiça, conforme exposto no acórdão regional, que noticiou que no local onde deveria estar 

sediada a executada encontra-se outra empresa. 

3. Esta Corte tem entendido de que os indícios que atestem ter a empresa encerrado 

irregularmente suas atividades são considerados suficientes para o redirecionamento da execução 

fiscal. Precedentes. 

Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp 1127936/PA, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009). 

 A mesma coisa acontece em relação à sociedade em estado de insolvência sem que haja pedido de 

quebra formulado pelo devedor (Ag. nº 690633/RS, Rel. Min. Luis Fux, DJ de 29-05-2006): 
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“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ART. 545, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA 

O SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. SÚMULA N.º 07/STJ. 

1. O redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários legais, para o sócio-gerente da 

empresa, apenas é cabível quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, 

infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa. Precedentes 

da Corte. 

2. A cognição acerca da ocorrência ou não da dissolução irregular da sociedade importa no 

reexame do conjunto fático-probatório da causa, o que não se admite em sede de recurso especial 

(Súmula nº 07/STJ). 

3. Assentado o acórdão recorrido que: "a alegação de que a empresa fora dissolvida regularmente 

improcede. Conforme se pôde verificar, inclusive pelas declarações dos embargantes, a empresa 

não se encontrava em atividade em época muito anterior à decretação de sua falência. Assim, 

restou claro nos autos a dissolução irregular da sociedade, não tendo o embargante comprovado o 

contrário, ônus que lhe cabia à luz do art. 333, I, do Código de Processo Civil", não cabe ao STJ 

conhecer do recurso. As questões que levam à nova incursão pelos elementos probatórios da 

causa são inapreciáveis em sede de recurso especial, consoante previsto na Súmula 7/STJ. 

4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AgRg no Ag 690.633/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, 

Primeira Turma, julgado em 16-05-2006, DJ de 29-05-2006). 

 Ao proceder-se ao redirecionamento da execução fiscal contra o sócio, duas questões dele 

resultantes não estão ainda resolvidas definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça. São elas: 

a) a inclusão do nome do sócio na CDA mediante aditamento 

 De início a jurisprudência exigia esse aditamento, mesmo porque trata-se de requisito essencial 

previsto no art. 202, I do CTN e art. 2º, § 5º, I da Lei nº 6.830/80. 

 Acrescente-se que a própria Portaria nº 180 de 25-10-2010 da PGFN, prevê a inclusão do nome 

do sócio ou administrador no termo de inscrição da dívida ativa de forma fundamentada (existência de 

excessos de poderes; infração a lei; infração ao contrato social ou estatuto; e dissolução irregular da 

pessoa jurídica, esta última para se harmonizar com a criação pretoriana). E a CDA é a mera certidão 

desse termo de inscrição na dívida ativa. Ao dispensar esse requisito a jurisprudência não só inova os 

textos legais referidos, como também ignora o princípio da vinculação da administração aos seus próprios 
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atos. Mas, atualmente, esse requisito essencial é reputado como mera formalidade, tanto é que o Superior 

Tribunal de Justiça tem entendido pacificamente que esse requisito formal é irrelevante conforme ementa 

abaixo: 

"EMENTA. 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DO 

PLEITO EXECUTIVO AO SÓCIO-GERENTE. OMISSÃO. INEXISTENTE. REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO SÓCIO. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 7/STJ. 

Não há a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida 

da pretensão deduzida, como se depreende da leitura do acórdão recorrido, que enfrentou, 

motivadamente, os temas abordados no recurso de apelação, ora tidos por omitidos. 

Cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos 

fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável 

ao caso concreto. 

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido, pacificamente, que, "a) se o nome dos 

corresponsáveis não estiver incluído na CDA, cabe ao ente público credor a prova da 

ocorrência de uma das hipóteses listadas no art. 135 do CTN; b) constando o nome na CDA, 

prevalece a presunção de legitimidade de que esta goza, invertendo-se o ônus probatório 

(orientação reafirmada no julgamento do Resp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos)" 

(AgRg nos EDcl no AREsp 419.648/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 25-2-2014, DJe  de 19-3-2014.). 

A Corte de origem, com base no contexto fático dos autos entendeu que o ora recorrente não se 

desincumbiu do ônus probandi de demonstrar as hipóteses previstas no art. 135 do CTN que 

autorizam a responsabilidade pessoal do sócio em executivo fiscal; o entendimento firmado na 

origem não pode aqui ser revisto ante o óbice da Súmula 7/STJ.  

Agravo regimental improvido” (AgRg no AgRg no AREsp nº 712080/RS, Rel. Min. Humberto 

Martins, DJe de 1º-09-2015). 

Elucidativa, também, a ementa do Acórdão abaixo transcrita: 
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“Tributário – Execução fiscal – Penhora de bens – Responsabilidade do sócio – Artigos 135 e 

136, CTN. 

1. O sócio responsável pela administração e gerência de sociedade limitada, por 

substituição, é objetivamente responsável pela dívida fiscal, contemporânea ao seu 

gerenciamento ou administração, constituindo violação à lei o não recolhimento de dívida 

fiscal regularmente constituída e inscrita. Não exclui a sua responsabilidade o fato do 

seu nome não constar na certidão de dívida ativa. 

2.  Multiplicidade de precedentes jurisprudenciais (STF – STJ -). 

3. Recurso provido” (REsp nº 33.731-1/MG, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJU de 6-3-95). 

 Ora, é nula a execução sem título executivo formado contra o executado. Sendo a CDA um 

título executivo que lastreia a execução fiscal, o nome do sócio contra quem é redirecionada execução 

deve constar dessa CDA, a menos que se confunda a pessoa da sociedade com a pessoa dos sócios que a 

compõem. 

b) termo inicial da prescrição 

 Essa matéria, também não tem uma posição definitiva do tribunal;  ora fixa o seu termo inicial 

a contar da constatação de inexistência do estabelecimento no local mencionado na inicial, vale dizer no 

endereço constante do cadastro fiscal, ora, a partir da citação da sociedade executada.  

 Na verdade, nenhuma das correntes tem apoio no art. 174 do CTN (lançamento de ofício e 

lançamento por declaração) ou no § 4º do art. 150 do CTN (lançamento por homologação). Como se sabe, 

ultimado o lançamento por uma de suas modalidades, inicia-se a contagem do prazo prescricional. 468 

 Por construção pretoriana o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que nesses casos há 

dissolução irregular da sociedade para o efeito de enquadramento na hipótese do art. 135, III do CTN in 

verbis: 

“São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias 

resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 

estatutos: 

                                                           
468 A tese sustentada pelo STJ somente estaria correta se tratasse de execução de crédito tributário superveniente que 

resultou da ação ou omissão do sócio, e não de execução do crédito tributário original de responsabilidade da 

sociedade. 
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I- as pessoas referidas no artigo anterior; 

II- os mandatários, prepostos e empregados; 

III- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.” 

 Do exame acurado desse dispositivo infere-se que o sócio ou o representante de pessoa jurídica de 

direito privado (inciso III) só é responsável pelos créditos tributários que resulte de atos praticados com 

excesso de poderes, ou com infração de lei, contrato social ou estatuto. 

 Diferentemente do disposto do art. 134, aqui versa sobre responsabilidade pessoal do sócio por 

substituição do sujeito passivo natural (contribuinte), e não apenas responsabilidade solidária, restrita à 

hipótese de impossibilidade de cumprimento da obrigação tributária principal pela sociedade. E essa 

responsabilidade por substituição no dizer de Kiyoshi Harada inclui quaisquer penalidades, bem como as 

obrigações assessoriais.469 

 Ilustremos para melhor entendimento da matéria as três hipóteses de responsabilidade pessoal 

do sócio por substituição: 

a) ato praticado com excesso de poder 

 Determinado sócio-gerente, extrapolando as atribuições regulares do seu cargo, contrata 

imotivadamente uma quantidade enorme de empregados ociosos que geram a contribuição previdenciária 

incidente sobre a folha de pagamentos. Nesse caso, houve excesso de poder a justificar a 

responsabilização pessoal do sócio-gerente pelo pagamento daquela contribuição social, em substituição 

da sociedade; 

b) ato praticado com infração de lei 

 Determinado sócio-gerente procede, em nome da sociedade, a introdução no País  de 

mercadoria proibida (contrabando), ou sem a necessária cobertura cambial (descaminho). No caso, os 

tributos incidentes são de responsabilidade pessoal do sócio infrator, sem prejuízo da responsabilidade 

penal. 

 Nem é preciso dizer, que os atos ilícitos são passíveis de tributação, como acontece, por 

exemplo, com a tributação do IR do dinheiro sujo lavado, sempre que o crime for descoberto pelas 

autoridades competentes. O que não pode existir é um ato ilícito compondo a hipótese de incidência 

                                                           
469 Ob. cit., p. 624. 
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tributária, porque isso implicaria contrariedade ao próprio conceito de tributo previsto no art. 3º do CTN, 

segundo o qual “é uma prestação pecuniária compulsória, em moeda, ou cujo valor nela se possa 

exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito.” 

 A proibição de um ato ilícito diz respeito à composição da norma definidora do fato gerador da 

obrigação tributária que não se confunde com a tributação do ato ilícito, sob pena de afronta ao princípio 

da isonomia tributária. Não faria sentido algum tributar um rendimento auferido legítima e licitamente, e 

deixar de tributar aquele auferido de forma ilegítima e ilícita. 

c) ato praticado contra contrato social ou estatuto 

 Determinando sócio-gerente de uma sociedade, que tem por objeto social a exploração do ramo 

de compra e venda de calçados, resolve efetuar uma operação de compra e venda de gados. Esse sócio-

gerente que agiu contra disposição do contrato social é o responsável pessoal pelo pagamento do tributo, 

no caso, do ICMS devido na operação. 

 O STJ reputava como infração a lei, para o efeito de responsabilização solidária dos sócios, o 

fato de não ter havido recolhimento do crédito tributário regularmente constituído. Confundia-se a 

infração legal que resulta na constituição do crédito tributário, com a infração legal que resulta na mora 

do crédito tributário constituído. 

 Todavia, esse entendimento equivocado foi superado com o advento da Súmula nº 430 do STJ, 

segundo a qual “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a 

responsabilidade do sócio-gerente”. 

 Contudo, a mesma Corte de Justiça editou a Súmula nº 435 do seguinte teor: 

“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, 

sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal 

para o sócio-gerente”. 

 Ora, na hipótese não há relação de causa e efeito, simplesmente porque o crédito tributário já 

existia antes da propalada dissolução irregular.  

 A dissolução irregular, na verdade, liquidação irregular de sociedade, é figura jurídica 

compreendida no inciso VII do art. 134 do CTN. 



 
POLIFONIA                     REVISTA INTERNACIONAL   ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO            N. 1 NOVA SÉRIE    2018    OUTONO/INVERNO 

 

334 
 

 Suprimindo parte do texto expresso no art. 135 do CTN, substituindo-a por uma figura própria 

do art. 134, a jurisprudência do STJ acabou por criar uma hipótese de responsabilidade objetiva sem nexo 

causal, que não tem fundamento na Constituição, como veremos adiante. 

 

4. Responsabilidade objetiva 

 A Carta Magna consagrou a tese da responsabilidade objetiva do Estado e das concessionárias 

de serviços públicos, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal: 

“§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 

 Igualando a situação da concessionária de serviço público e a do delegatório de serviço público, 

a jurisprudência do STJ estendeu a este último a responsabilidade objetiva, conforme REsp nº 1.163.652, 

Rel. Min. Herman Benjamin, DJ de 1-7-2010. 

 Dentre as várias teorias publicistas existentes a Carta Magna agasalhou a teoria do risco 

administrativo, não a do risco administrativo integral, hipótese em que o Estado responde até mesmo no 

caso de culpa exclusiva da vítima. 

 Pela teoria do risco administrativo, fundada no pressuposto de que o Estado causa danos a 

terceiros no desempenho regular de suas atividades para o cumprimento das finalidades estatais, basta o 

nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do agente público e o dano verificado para acarretar a 

responsabilização civil do Estado, independentemente  da indagação de dolo ou culpa do agente público, 

somente passível de exame na ação de regresso do Estado contra o agente público. 

 Nos casos de responsabilidade objetiva por omissão do Estado a jurisprudência, acertadamente, 

encaminhou-se pela teoria da culpa para caracterização do nexo causal entre a ação ou a omissão  do 

agente público e o dano dela decorrente (REsp nº 471.606, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 14-8-

2007). Do contrário, toda vítima de assalto em vias públicas poderia responsabilizar o Estado por omissão 

na prestação eficiente do serviço de segurança pública. No caso,  há uma inversão do ônus da prova. Cabe 

ao Estado comprovar que não houve culpa do agente público no evento causador do dano a terceiro. 

 

5. Responsabilidade objetiva no CTN à luz da jurisprudência do STJ 
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 A responsabilidade objetiva é prevista no Código Civil em seus artigos 399; parágrafo único do 

art. 927; arts. 931, 933 etc.; no Código de Defesa do Consumidor tem sua previsão no art. 18;  e na Lei nº 

12.846/2013, que instituiu as medidas anti-corruptivas tem previsão em seu art. 2º. 

 Todavia,  não tem previsão no Código Tributário Nacional. 

 O art. 124, II, que proclama a responsabilidade solidária das “pessoas expressamente 

designados por lei”, necessariamente há de estar em articulação com o art. 128 do mesmo Código, que 

somente permite a responsabilização de  “pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação”. É que a 

responsabilidade não pode surgir de um ato surdido por terceiro. 

 Por tal razão, o art. 13 da Lei nº 8.620/93 que com suposto fundamento no inciso II, do art. 124 

do CTN estabelecia a responsabilidade solidária dos sócios de forma imotivada, foi declarado 

inconstitucional pelo STF (RE nº 562276/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 12-11-2010).  

 O art. 134 do CTN estabelece a responsabilidade solidária dos sócios observados os três 

requisitos essenciais nele previstos, como já verificamos. 

 Em relação ao art. 135 do CTN, o STJ por meio de uma interpretação que despreza parte 

substancial do texto, de um lado,  e incorpora parte do texto do art. 134 do CTN, de outro lado, editou a 

Súmula nº 435 antes examinada em que não há relação de causa e efeito. 

 De fato, a falta de comunicação de que a empresa parou de funcionar no local antes indicado 

não faz surgir a obrigação tributária principal, mesmo porque a citada falta de comunicação ao fisco só 

pode caracterizar infração acessória punível com multa pecuniária. 

 Na dicção do art. 135 do CTN o sócio somente responde pelos créditos tributários que tenham 

resultado de sua ação ou omissão, nunca pelos créditos tributários da sociedade empresária pré-existentes, 

constituídos regularmente e escriturados em seus livros fiscais. 

 E a dissolução irregular da sociedade no sentido emprestado pela Súmula nº 435 do STJ não 

configura fato gerador de obrigação tributária principal. Não há, nem pode haver, na dissolução irregular 

de empresa  signo presuntivo de riqueza a suportar a imposição tributária, pelo que esse fato jamais 

poderia ser eleito como veículo de incidência tributária. 

 A aplicação dessa Súmula importa, na realidade,  em acréscimo do inciso IV ao elenco ao art. 

135 do CTN para responsabilização pessoal do sócio fora dos parâmetros  fixados no caput. 
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 Trata-se de uma responsabilidade objetiva, fruto de excessivo ativismo judicial,  que vai muito 

além daquela prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal, que exige o nexo causal entre a conduta do 

agente e o dano verificado. 

 No caso da Súmula sob comento não existe esse nexo causal, ou seja, da omissão do sócio na 

comunicação aos órgãos competentes do Fisco não resulta qualquer crédito tributário, pelo simples fato 

de que essa omissão não se constitui em fato gerador da obrigação tributária principal. Entretanto, a 

inovação legislativa é defendida por Hugo de Brito Machado, conforme se depreende dos seguintes 

textos: “Assim, justifica-se uma interpretação que, de certa forma, corrige a insuficiência da norma, 

evitando que a atribuição de responsabilidade aos dirigentes ocorra somente em relação aos créditos 

gerados de atos ilegais ou abusivos.” [...] “De todo modo, admitida a interpretação corretiva do texto, 

como se disse, é razoável entendermos que os atos de desvio de recursos da pessoa jurídica sejam tratados 

como atos abusivos ou ilegais capazes de gerar a responsabilidade pessoal do dirigente. E isso parece que 

vem sendo feito pela jurisprudência, quando afirma que a dissolução irregular da sociedade é causa da 

responsabilidade.” 470 Partiu-se da equivocada premissa, como mais adiante se verá,  de que a dissolução 

irregular de sociedade é sempre causada por desvios de recursos praticados por sócios-administradores 

qualquer que seja a situação econômica conjuntural do País. Com a devida vênia do grande mestre, o 

ativismo judicial afronta o princípio da segurança jurídica que resulta da observância fiel da lei 

conformada com os textos constitucionais. O princípio da segurança jurídica, por sua vez, resulta do 

princípio da proteção da confiança, ambos abrigados no art. 1º da Constituição que proclama que a 

República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito. Não há, nem pode haver 

Estado Democrático de Direito fora da legalidade. Quando alguém faz ou deixa de fazer alguma coisa em 

virtude de lei (art. 5º, II  da CF) presume-se que o Estado irá cumprir a lei que elaborou e sancionou. 

Desrespeitado o princípio da proteção da confiança, o princípio da segurança jurídica perece. E mais, a 

boa fé objetiva do Estado é pressuposto da incidência do princípio da proteção da confiança. Os 

princípios da legalidade, da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa fé objetiva são 

princípios imbricados que têm matriz no art. 1º da CF.   Ao juiz não cabe fazer justiça, cabe-lhe tão 

somente aplicar a lei nos termos do art. 5º da LINDB. A substituição do critério de justiça do legislador 

pelo critério de justiça do julgador poderá conduzir à destruição do Estado de Direito. 

 Interessante verificar que na interpretação do art. 124, I e II do CTN o STJ afasta a 

responsabilidade objetiva dos sócios. Transcrevamos a ementa de um dos diversos Acórdãos: 

                                                           
470 Ob. cit. p. 587-588. 
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“Processual civil - Tributário - Recurso especial - ISS - Execução fiscal - Legitimidade passiva - 

Empresas pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro - Solidariedade - Inexistência - 

Violação do art. 124, I, do CTN - Não ocorrência - Desprovimento. 

1. Na responsabilidade solidária de que cuida o art. 124, I, do CTN, não basta o fato de as 

empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, o que por si só, não tem o condão de 

provocar a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma das empresas’ (HARADA, 

Kiyoshi. Responsabilidade tributária solidária por interesse comum na situação que constitua o 

fato gerador). 

2. Para se caracterizar responsabilidade solidária em matéria tributária entre duas empresas 

pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro, é imprescindível que ambas realizem 

conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, sendo irrelevante a mera participação no 

resultado dos eventuais lucros auferidos pela outra empresa coligada ou do mesmo grupo 

econômico. 

3. Recurso especial desprovido” (REsp nº 834044/RS - Rel. Min. Denise Arruda - j. 11-11-2008 - 

DJe de 15-12-2008) 

 No que pertine à responsabilidade das pessoas expressamente designadas por lei (inciso II, do 

art. 124 do CTN) o STJ, em inúmeros de seus Acórdãos proferidos ao longo do tempo, não permite a sua 

aplicação sem a conjugação com os requisitos exigidos pelos artigos 134 e 135 do CTN, isto é, nega a 

responsabilidade objetiva dos sócios, conforme se verifica dos seguintes julgados: Resp nº 811692/SP, 

Rel. Min. José Delgado, DJ de 2-5-2006; REsp nº 7204077/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ 

de 11-4-2006; REsp nº 815369/MT, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 10-4-2006. Por fim, bem 

elucidativo o que consta do item 6 da ementa do Acórdão proferido em grau de Agravo Regimental no 

Agravo: [...] “6. O simples inadimplemento não caracteriza infração legal. Inexistindo prova de que se 

tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, não há falar-se em 

responsabilidade tributária do ex-sócio a esse título ou a título de infração legal. Inexistência de 

responsabilidade tributária do ex-sócio. Precedentes desta Corte Superior” (AgRg no Ag nº 930334/AL, 

Rel. Min. José Delgado, DJ de 1-2-2008). 

 A Súmula nº 435 do STJ, na realidade, confunde a pessoa jurídica com a pessoa dos sócios que 

a compõem. Apesar de não mais inexistir  a distinção que estava expressa no  art. 20 do Código Civil de 

1916, essa distinção da sociedade e dos sócios componentes dessa sociedade perdura no Código Civil de 

2002. 
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 De fato, o Código Civil vigente prevê em seu art. 50 a desconsideração da personalidade 

jurídica em caso de abuso caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, caso em 

que o juiz, mediante provocação do interessado, pode determinar que os efeitos de certas relações 

obrigacionais sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios das pessoas jurídicas. 

 Realmente, dispõe o art. 50 do CC: 

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou 

pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público 

quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de 

obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa 

jurídica.” 

 O CPC, por sua vez, regula a instauração do incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica nos arts. 133 a 137. 

 Sem dolo ou fraude não há que se proceder à desconsideração da personalidade jurídica. E não 

há que se falar em fraude ou dolo ante o simples fato de a sociedade cair em estado de insolvência por 

razões de mercado, ou como decorrência de uma conjuntura econômica desfavorável, hipótese em que 

não resta outra alternativa senão a de cessar as suas atividades sem poder efetuar a sua dissolução regular  

por exigência de certidões negativas de tributos. Impõe-se exame de cada caso concreto, observado o 

princípio do devido processo legal.  Outro não é o entendimento de Paulo Sérgio Gomes Alonso quando 

escreve: 

“Dessa forma, a regra é a da preservação da separação de direitos e obrigações entre a pessoa 

jurídica e os seus sócios e/ou administradores, decorrente da personalização, sob pena de relegá-la 

a uma outra posição jurídica que não a de sujeito de direito. 

[...] 

A vulnerabilidade da autonomia da pessoa jurídica está na fraude cuja manutenção constitui a 

negação do direito por este condenada por ser a sua antítese. 

O direito repele a fraude de todas as formas, não dando cobertura à má-fé, ao ato ardiloso ou 

enganoso que tem por objetivo ludibriar ou lesar outrem, ao não cumprimento de um dever. Na 

superveniência destes atos impõe-se a necessária correção através dos instrumentos legais 

disponíveis, e um deles é o da desconsideração da personalidade jurídica, que, como tal, somente 



 
POLIFONIA                     REVISTA INTERNACIONAL   ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO            N. 1 NOVA SÉRIE    2018    OUTONO/INVERNO 

 

339 
 

deverá ser utilizada para a eliminação da fraude ou do abuso, preservando-se no restante a 

autonomia da pessoa jurídica”. 471 

 Essa teoria da desconsideração da pessoa jurídica vem sofrendo interpretação do STJ no 

sentido de que sendo uma exceção, a aludida desconsideração não  pode basear-se apenas em um 

fundamento isolado, sendo indispensável a prova concreta que permita deduzir o esvaziamento do 

patrimônio da sociedade por meios ardilosos, a fim de impedir a satisfação dos credores, quando então, 

caracterizado estará o abuso de direito de que trata o art. 50 do Código Civil, conforme ementa abaixo: 

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE LUCROS 

CESSANTES. POSSE INDEVIDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/02. TEORIA 

MAIOR. ATUAÇÃO DOLOSA E INTENCIONAL DOS SÓCIOS. UTILIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE COMO INSTRUMENTO PARA O ABUSO DE DIREITO OU EM FRAUDE DE 

CREDORES. COMPROVAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. 1. O propósito recursal é definir se, 

na hipótese em exame, estão presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade 

jurídica, segundo a teoria maior, prevista no art. 50 do CC/02. 2. Nas relações jurídicas de 

natureza civil-empresarial, adota-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, 

segundo a qual a desconsideração da personalidade é medida excepcional destinada a punir os 

sócios, superando-se temporariamente a autonomia patrimonial da sociedade para permitir que 

sejam atingidos os bens das pessoas naturais, de modo a responsabilizá-las pelos prejuízos que, 

em fraude ou abuso, causaram a terceiros. 3. Para a aplicação da teoria maior da desconsideração 

da personalidade jurídica exige-se a comprovação de que a sociedade era utilizada de forma 

dolosa pelos sócios como mero instrumento para dissimular a prática de lesões aos direitos de 

credores ou terceiros – seja pelo desrespeito intencional à lei ou ao contrato social, seja pela 

inexistência fática de separação patrimonial –, o que deve ser demonstrado mediante prova 

concreta e verificado por meio de decisão fundamentada. 4. A mera insolvência da sociedade ou 

sua dissolução irregular sem a devida baixa na junta comercial e sem a regular liquidação dos 

ativos, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, pois não se pode 

presumir o abuso da personalidade jurídica da verificação dessas circunstâncias. 5. In casu, a 

Corte estadual entendeu que a dissolução irregular da sociedade empresária devedora, sem regular 

                                                           
471 Os efeitos da personalização da pessoa jurídica e a desconsideração da personalidade jurídica, in Revista 

Brasileira de Direito Comercial, Empresarial, Concorrencial e do Consumidor, Ano IV, nº 19, out-nov/2017.  São 

Paulo: Lex Magister, 2018, p.  63-64. 
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processo de liquidação, configuraria abuso da personalidade jurídica e que o patrimônio dos 

sócios seria o único destino possível dos bens desaparecidos do ativo da sociedade, a configurar 

confusão patrimonial. Assim, a desconsideração operada no acórdão recorrido não se coaduna 

com a jurisprudência desta Corte, merecendo reforma. 6. Recurso especial parcialmente 

conhecido e, nesta parte, provido” (REsp nº 1.526.287/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,  DJe de 26-

5-2017). No mesmo sentido o REsp 1.526.287, AgRg no REsp 1.225.840 e AREsp nº 1.004.799. 

  Verifica-se que o STJ está retomando sua antiga jurisprudência, anterior a edição da Súmula de nº 

435 em que distinguia perfeitamente a responsabilidade da sociedade, da responsabilidade dos sócios, 

conforme se verifica na ementas abaixo: 

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGENCIA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-

GERENTE. INADIMPLEMENTO. 

1. A ausência de recolhimento do tributo não gera, necessariamente a responsabilidade solidária 

do sócio-gerente, sem que se tenha prova de que agiu com excesso de poderes ou infração à lei, 

ao contrato social ou ao estatuto da empresa. 

2. Embargos de divergência rejeitados (EDREsp nº 374.139/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ  de 

28-2-2005). 

“EMENTA TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO 

DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. 

TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE. 1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela 

Seção inclusive em julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a 

apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de 

Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é 

modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por 

parte do Fisco" (REsp 962.379, 1ª Seção, DJ de 28.10.08). 2. É igualmente pacífica a 

jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, 

por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista 

no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou 

infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1ª Seção, DJ de 

28.02.2005). 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido” 
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(REsp nº 1.101.728-SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23-3-2009. Acórdão sujeito ao 

regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08). 

 Também a Súmula nº 430 do STJ tem o seguinte enunciado: 

“O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade 

solidária do sócio-gerente.” 

 A tendência da Corte é no sentido de reinterpretação do art. 135 do CTN, exigindo-se o requisito 

da ação contrária à lei, estatuto ou contrato social, ou excesso de poder que resulte no surgimento do 

crédito tributário. 

 A jurisprudência do STJ, no que tange aos requisitos para a desconsideração da personalidade 

jurídica, exige a prova do desvirtuamento da atividade empresarial com o esvaziamento do patrimônio 

societário, conforme se verifica da ementa abaixo: 

“CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DO 

ABUSO DA PERSONALIDADE. ART. ANALISADO: 50, CC/02. 

 1. Ação de prestação de contas distribuída em 2006, da qual foi extraído o presente recurso 

especial, concluso ao Gabinete em 05/07/2013.  

2. Discute-se se o encerramento irregular da sociedade empresária, que não deixou bens 

suscetíveis de penhora, por si só, constitui fundamento para a desconsideração da personalidade 

jurídica. 

3. A criação de uma sociedade de responsabilidade limitada visa, sobretudo, à limitação para os 

sócios dos riscos da atividade econômica, cujo exercício, por sua vez, a todos interessa, na 

medida em que incentiva a produção de riquezas, aumenta a arrecadação de tributos, cria 

empregos e gera renda, contribuindo, portanto, com o desenvolvimento socioeconômico do País.  

4. No entanto, o desvirtuamento da atividade empresarial, porque constitui verdadeiro abuso de 

direito dos sócios e/ou administradores, é punido pelo ordenamento jurídico com a 

desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, medida excepcional para permitir que, 

momentaneamente, sejam atingidos os bens da pessoa natural, de modo a privilegiar a boa-fé nas 

relações privadas.  
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5. A dissolução irregular da sociedade não pode ser fundamento isolado para o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica, mas, aliada a fatos concretos que permitam deduzir ter 

sido o esvaziamento do patrimônio societário ardilosamente provocado de modo a impedir a 

satisfação dos credores em benefício de terceiros, é circunstância que autoriza induzir existente o 

abuso de direito, consubstanciado, a depender da situação fática delineada, no desvio de 

finalidade e/ou na confusão patrimonial.  

6. No particular, tendo a instância ordinária concluído pela inexistência de indícios do abuso da 

personalidade jurídica pelos sócios, incabível a adoção da medida extrema prevista no art. 50 do 

CC/02.  

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido” (REsp 1.395.288; Rel. 

Min. Nancy Andrighi; DJe: de 02-06-2014). 

 Esse novo posicionamento do STJ vem encontrando eco nos tribunais estaduais, na área da 

execução fiscal, sendo bem ilustrativa a ementa extraída do agravo de instrumento a seguir transcrita: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. STJ. 

A desconsideração da personalidade jurídica reclama a reunião de evidências de que houve desvio 

de finalidade da sociedade ou confusão patrimonial. Sem prova de tais manobras maliciosas, não 

se pode determinar a desconstituição da personalidade jurídica da executada. No caso em pauta, 

não se verificam presentes os requisitos autorizadores do redirecionamento da fase de 

cumprimento de sentença aos sócios da agravada, não sendo suficiente a alegação de 

encerramento das atividades sem pagamento dos credores, de sorte que, nesses termos, o 

desprovimento do recurso interposto é medida impositiva. Agravo de instrumento desprovido.” 

(TJRS, Agravo de Instrumento 70073596298, Décima Segunda Câmara Cível, Rel. Umberto 

Guaspari Sudbrack, j. em 29-06-2017). 

 

6. Conclusão 

 Cabe ao STJ transpor a sua  jurisprudência tranquila na área civil para o campo do direito 

tributário, cancelando-se a Súmula de nº 435 que determina o redirecionamento automático da 

execução fiscal contra o sócio  ante a simples constatação de que a sociedade não foi encontrada 
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no local constante do cadastro fiscal informado pelo contribuinte, sem a observância do princípio 

do devido processo legal para a desconsideração da personalidade jurídica. 
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CRITÉRIO ESPACIAL DO IRPJ: UNIVERSALIDADE NA TRIBUTAÇÃO DOS 

LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR POR COLIGADAS E CONTROLADAS   

 

IRPJ SPATIAL CRITERIA: UNIVERSALITY IN THE TAXATION OF EXTERNAL 

PROFITS BY ASSOCIATES AND SUBSIDIARIES 

Nathália Ayres Queiroz da Silva472 

 

RESUMO:  

Dada a relevância histórica e financeira do imposto sobre a renda, com expressiva 

arrecadação para os cofres públicos e grande impacto sobre a capacidade contributiva dos sujeitos 

passivos, este trabalho se propõe especificamente ao exame do critério espacial da hipótese de 

incidência do imposto de renda sobre a pessoa jurídica, notadamente sobre o regime de tributação 

dos lucros auferidos no exterior por controladas e coligadas de pessoas jurídicas domiciliadas no 

país. Para tanto, o estudo se centra na relação do critério espacial com o âmbito territorial de 

aplicação da lei tributária, isto é, com a vigência da lei tributária no espaço.  

Após uma reflexão crítica, a conclusão defendida neste artigo é a de que a nova legislação 

sobre o tema (Lei n. 12.973/2014) não pode ser considerada propriamente uma legislação “CFC” 

(Controlled Foreign Corporation), pois não visa sua aplicação apenas em caráter excepcional, de 

forma a evitar específicos casos de abuso por parte de pessoas jurídicas sediadas no exterior, 

tributando de forma indistinta as controladas independentemente de estarem situadas em “paraísos 

fiscais” ou não. Em relação às coligadas, também não há outros testes que permitam identificar se 

existe um abuso a justificar a tributação da totalidade dos lucros antes da efetiva distribuição, 

disponibilização. Em suma, não há justificativa para a ficção de distribuição de lucros, optando o 

legislador brasileiro pela eficácia da arrecadação em detrimento de princípios como capacidade 

contributiva e dos acordos internacionais contra a bitributação mantidos pelo Brasil. 
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em Direito Público pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus, especialista em Direito Tributário pelo IBET – 
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PALAVRAS-CHAVE: Imposto. Renda. Pessoa Jurídica. Critério espacial. Extraterritorialidade. 

Universalidade. Vigência. Controladas. Coligadas. 

 

ABSTRACT: 

Given the historical and financial relevance of income tax, with significant collection for 

public safes and a great impact on taxpayers' ability to contribute, this paper specifically proposes 

to examine the spatial criteria of the hypothesis of income tax incidence on legal entities, notably 

on the regime of taxation of profits earned abroad by subsidiaries and affiliates of legal entities 

domiciled in the country. For this, the study focuses on the relationship of the spatial criteria with 

the territorial scope of application of the tax law, that is, with a validity of the tax law in space. 

After a critical reflection, the conclusion defended in this article is that the recent legislation 

on the subject (Law 12.973 / 2014) cannot be properly considered a "CFC" (Controlled Foreign 

Corporation) legislation, since it does not aim at its application only on an exceptional basis, in 

order to avoid specific cases of abuse by legal entities based abroad, regardless of whether they are 

in "tax heavens" or not. In relation to affiliates, there are also no other tests to identify if there is an 

abuse justifying the taxation of all profits before the effective distribution, availability. In short, 

there is no justification for the fiction of distribution of profits, opting the Brazilian legislature for 

the effectiveness of tax collection rather than principles such as contributory capacity and 

international agreements against double taxation maintained by Brazil. 

KEYWORDS: Tax. Income. Legal person. Spatial criteria. Extraterritoriality. Universality. 

Validity. Subsidiaries. Affiliates.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza sempre ocupou espaço importante 

no sistema tributário em razão de sua dimensão histórica, dos amplos recursos econômicos, 

políticos e jurídicos, com expressiva arrecadação para os cofres públicos, além do impacto sobre a 

capacidade contributiva dos sujeitos passivos.  

Não obstante a inegável relevância desse imposto, foi somente recentemente que surgiram 

estudos com uma análise científica mais refinada. O grande desafio sempre foi conciliar os preceitos 
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constitucionais com os desdobramentos infraconstitucionais previstos na farta legislação a ele 

relativa, havendo interpretações pouco elaboradas que dificultam a boa aplicação dos recursos dele 

obtidos e impedem que tanto Fisco como contribuinte possam usufruir dessa forma de tributação.  

Ante a intensa velocidade da produção normativa em seara tributária, a doutrina nacional 

vem proporcionalmente aumentando sua contribuição científica, porém especificamente em relação 

ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, a complexidade de seu regime de 

incidência ainda tem espantado os especialistas.  

Tendo em mente tais ponderações críticas, o presente trabalho propõe um exame que parte 

do texto constitucional em um caminho epistemológico até alcançar as normas infraconstitucionais, 

desde as gerais e abstratas, no sentido do ciclo de positivação do direito positivo, até que se possa 

alcançar a região material das condutas intersubjetivas.  

Apenas o estudo mais aprofundado sobre esse imposto revela violações a princípios como o 

da capacidade contributiva, por não se preservar o mínimo vital à subsistência digna do ser humano, 

em desrespeito ao sobrevalor da “justiça tributária”.  

Este trabalho se debruça especificamente sobre o exame do critério espacial da hipótese de 

incidência do imposto de renda sobre a pessoa jurídica, em especial sobre o regime de tributação 

dos lucros auferidos no exterior por controladas e coligadas de pessoas jurídicas domiciliadas no 

país. O estudo se ocupará da relação do critério espacial com o âmbito de aplicação da lei tributária, 

isto é, com a vigência da lei tributária no espaço.  

Nessa análise se constatará que a lei tributária federal não se limita ao respectivo território, 

sendo possível contemplar situações ocorridas no exterior. Daí o art. 43, §2º, do CTN ter previsto 

a extraterritorialidade do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, permitindo que 

alcance rendimento ou receita proveniente do exterior. Essa extraterritorialidade depende do 

aspecto a que se der relevância nesse fato ocorrido no exterior, apoiando-se nos elementos de 

conexão da nacionalidade, residência, ou fonte da renda, na fixação do aspecto espacial da hipótese 

tributária. 

Para lograr êxito na definição do critério espacial do IRPJ, o trabalho reconhece a 

necessidade de construção da regra-matriz de incidência do imposto sobre a renda e proventos de 

qualquer natureza, como instrumento de trabalho, com destaque para o suposto normativo, no qual 

é descrita a hipótese de incidência tributária, caracterizada por seus vários critérios. Ao critério 
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espacial da hipótese de incidência ainda é contraposta a noção de vigência da lei tributária no 

espaço, relacionando-se os conceitos.  

A conclusão deste trabalho a respeito da tributação dos lucros auferidos no exterior por 

coligadas e controladas somente se faz possível mediante compreensão e precisão do critério 

espacial do IPRJ, em uma abordagem teórica que parte da adoção da premissa do Direito como 

fenômeno comunicacional em uma perspectiva lógico-constructivista, até se obter os elementos da 

hipótese normativa que servem de base para a solução das discussões relativas à 

extraterritorialidade desse tributo.  

 

2 O DIREITO POSITIVO COMO FUNDAMENTO PARA O IRPJ 

 

2.1 O direito positivo como fenômeno comunicacional  

 

A perspectiva de direito positivo adotada neste trabalho parte da teoria geral dos objetos, 

preconizada por Edmund Husserl, e posteriormente retomada e explicitada por Carlos Cossio. 

Tomando-se o ser humano como ponto de referência (visão antropocêntrica) nas relações com o 

meio circundante podemos obter quatro ontologias regionais ou regiões ônticas, a saber: a i) dos 

objetos naturais, ii) dos objetos ideais, iii) dos objetos culturais e iv) dos objetos metafísicos. Os 

objetos naturais são reais e podem ser colhidos na experiência, têm existência no tempo e no espaço 

e são neutros de valor; os objetos ideais são irreais, inocorrendo em condições de espaço e tempo, 

e tendem à neutralidade axiológica; os objetos metafísicos, por sua vez, são reais, têm existência 

no tempo e no espaço mas é desconhecido o seu acesso pela experiência, justificando-se somente 

pela via da crença e podendo ser valorados, positiva ou negativamente; por fim, os objetos culturais 

são reais, têm existência no tempo e no espaço e são suscetíveis à experiência, sendo objeto de 

compreensão e tendo alta carga valorativa.  

Especificamente quanto ao objeto do conhecimento jurídico, o direito, cuida-se de objeto 

eminentemente cultural, na medida em que tem uma existência física, e pode ser apreendido a partir 

da experiência fenomênica, mas difere dos objetos naturais por ser altamente impregnado de valor: 

justo, injusto, lícito, ilícito, etc. No magistério do Professor Paulo de Barros Carvalho:  
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o direito posto, enquanto conjunto de prescrições jurídicas, num determinado 

espaço territorial e num preciso intervalo de tempo, será tomado como objeto da 

cultura, criado pelo homem para organizar os comportamentos intersubjetivos, 

canalizando-os em direção aos valores que a sociedade quer ver realizados473. 

Na realidade, a rigor, “direito” é termo ambíguo, que pode ser conceituado e analisado sob 

duas perspectivas diferenciadas pela doutrina, a saber, como direito positivo e como ciência do 

Direito, cada um constituindo linguagens e sistemas distintos, que devem ser adequadamente 

separados, sob pena de instabilidade semântica.  

Sob a óptica de “direito positivo”, o Direito significa o complexo de normas jurídicas válidas 

numa dada ordem social, que têm por função a disciplina do comportamento humano (inter-

subjetividade), que constitui o seu objeto. Estruturalmente, o direito positivo contempla um plexo 

de proposições, com linguagem prescritiva, isto é, voltada a prescrever e ordenar comportamentos, 

baseando-se em uma lógica deôntica (do dever-ser), em que as normas se classificam segundo uma 

dicotomia entre válidas e não válidas. Como as normas do direito positivo disciplinam 

comportamentos humanos, direcionam-se ao campo material da conduta, sendo capazes de 

modificá-la.  

Por sua vez, sob a óptica de “ciência do Direito”, o Direito se apresenta como sistema social, 

jurídico, que se debruça a descrever o enredo normativo, e não a prescrever condutas, recaindo 

sobre um feixe de proposições (conteúdo normativo), que constitui o seu objeto. Nesse mister, a 

ciência do Direito assume linguagem eminentemente descritiva (sobrelinguagem, por se referir à 

linguagem de direito positivo) e adota uma lógica apofântica, pela qual suas proposições se 

classificam por critérios de verdade e falsidade, e não de validade e invalidade, diferenciando-se do 

direito positivo também por não interferir em seu próprio objeto, isto é, por não modificar o direito 

positivo que lhe serve de objeto, limitando-se a descrevê-lo.  

Sendo assim, conclui-se que há nítida diferença entre os dois sistemas jurídicos, de direito 

positivo e ciência do Direito, que acabou sendo reforçada pela linguística, tanto em relação ao tipo 

de linguagem (prescritiva x descritiva), quanto em relação ao objeto, versando o primeiro sobre 

textos legislativos (linguagem objeto) e o segundo sobre textos da doutrina (linguagem de 

                                                           
473 Direito Tributário - Fundamentos jurídicos da incidência. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 26. 

CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário – Linguagem e Método. São Paulo: Noeses, 2013, pp. 

15-18.  

 



 
POLIFONIA                     REVISTA INTERNACIONAL   ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO            N. 1 NOVA SÉRIE    2018    OUTONO/INVERNO 

 

349 
 

sobrenível), apresentando um linguagem técnica e o outro, linguagem científica, baseados na lógica 

deôntica (dever-ser) e apofântica, respectivamente. Ademais, o sistema de direito positivo convive 

com a possibilidade de haver contradições internas, e a ciência do Direito, por sua vez, não admite 

sua ocorrência474.  

Tecidas essas considerações, impõe-se analisar o IRPJ como uma construção do Direito 

positivo, introduzido por linguagem com função prescritiva e baseado numa lógica deôntica (do 

dever-ser), irrompendo-se a fenomenologia de sua incidência a partir da constituição do fato 

jurídico descrito hipoteticamente no antecedente de uma norma jurídica tributária em sentido 

estrito, essencial, e que deve ser compreendida na sequência. 

 

2.2 A regra-matriz de incidência ou a norma jurídica tributária em sentido estrito 

 

 O conceito de regra-matriz de incidência em geral pode ser definido como um instrumento 

metódico concebido pela Teoria Geral e Filosofia do Direito para organizar o texto de direito 

positivo confeccionado pelo legislador, propiciando a compreensão da mensagem legislada sob 

uma estrutura comunicacional, formada, basicamente, de um juízo hipotético, em que se associa 

uma consequência jurídica desde que ocorrido o fato previsto no antecedente, falando-se em 

hipótese e tese, descritor e prescritor, vinculados entre si por uma imputação deôntica, que pode 

variar sob os modais lógicos “permitido” (Pp), “proibido” (Php) e “obrigatório” (Op).  

Trata-se de uma estrutura padrão comum a todas as normas jurídicas, o que fica evidenciado 

a partir do seguinte conceito apresentado por Lourival Vilanova475 ao discorrer sobre a norma 

jurídica:  

(...) é uma estrutura lógica. Estrutura sintático-gramatical é a ‘sentença ou 

oração’, modo expressional frástico (de frase) da síntese conceptual que é a 

                                                           
474 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 31-36. 

CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito (o constructivismo lógico-

semântico). São Paulo: Noeses, 2013, pp. 85-112.  

 
475 Apud CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário – linguagem e método. São Paulo: Noeses, 

2013, p. 610.  
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norma. A norma não é a oralidade ou a escritura da ‘linguagem’, nem é o ‘ato-

de-querer ou pensar’ ocorrente no sujeito emitente da norma, ou no sujeito 

receptor da norma, nem é, tampouco, a ‘situação objetiva’ que ela denota. A 

norma jurídica é uma estrutura lógico-sintática de significação (...). 

Por simbolizar a norma-padrão de incidência, em matéria tributária a regra-matriz de 

incidência é conhecida como norma jurídica tributária em sentido estrito, distinguindo-se da norma 

jurídica tributária em acepção ampla, que também contribui para compor a disciplina do tributo, 

porém não cuida propriamente do fenômeno da incidência. Ante o princípio da homogeneidade 

sintática das regras de direito positivo, as normas jurídicas em matéria tributária têm a mesma 

estrutura formal, permanecendo estável o esquema lógico ou sintático, o que não se verifica no 

plano semântico.  

Quanto à estrutura da regra-matriz de incidência tributária, pode-se dizer resumidamente que 

na hipótese ou descritor da norma jurídica o legislador prevê a ocorrência de um evento 

selecionando traços e características para identificá-lo, elementos estes indicativos de riqueza 

econômica, representados pelo critério material, espacial e temporal da hipótese tributária. Afinal, 

a regra-matriz de incidência incide sobre determinada parcela dos fatos sociais, aquela marcada por 

fatos economicamente apreciáveis e que criam prestações pecuniárias para o Estado tributante.  

Por sua vez, já na proposição-tese, ou consequente normativo, o legislador prescreve um 

vínculo abstrato, uma relação deôntica, entre o sujeito ativo e o sujeito passivo da obrigação 

tributária, de modo que o consequente ou prescritor da regra-matriz de incidência é definido por 

dois critérios: o pessoal (sujeito ativo e passivo) e o quantitativo (base de cálculo e alíquota).  

A regra-matriz de incidência pode ser mais bem visualizada após sintetizada por Paulo de 

Barros Carvalho no seguinte esquema:  

D [cm(v.c).ct.ce] --- [cp(Sa.Sp).cq(bc.al)] 

no qual “D” é dever-ser neutro que juridiciza o vínculo deôntico entre hipótese e 

consequência, apresentando-se o antecedente (descritor) com os seus critérios e conectado com o 

consequente normativo (prescritor), também composto por seus próprios componentes476.  

                                                           
476 Ibid, p. 465. 
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Tal fórmula é capaz de transmitir em uma expressão mínima e irredutível de manifestação 

do deôntico o sentido completo da mensagem legislada.  

Ressalve-se, no entanto, que a incidência instrumentalizada pela regra-matriz de incidência 

não é automática logo a partir do acontecimento do evento previsto na hipótese (antecedente), pois 

para irradiar os efeitos previstos no consequente normativo é necessária a atuação do ser humano, 

que a partir da regra-matriz de incidência, norma geral e abstrata, constrói norma jurídica individual 

e concreta, vertendo-a na linguagem competente, o que sucede por meio do ato de lançamento a 

constituir o crédito tributário e requer absoluta identidade entre o fato jurídico tributário ocorrido 

no mundo social e o desenho normativo da hipótese, em uma operação lógica de subsunção, o que 

decorre da tipicidade tributária.  

Também importa distinguir os textos legislativos produzidos a cargo dos legisladores, no 

sentido amplo, das proposições normativas, que não são exclusividade dos responsáveis pela 

produção dos veículos introdutores de normas jurídicas, mas são produzidas por todo aquele que se 

coloca na posição de intérprete da mensagem legislada e cria significações por meio de sua 

atividade construtiva.  

Conforme se percebe, a funcionalidade operacional da regra-matriz de incidência tributária 

se deve à estruturação mais racional do texto legislativo, em uma forma comunicacional, vertida 

em linguagem, que permite o adequado ponto de partida e o consequente trabalho do intérprete de 

construção de sentido nos planos semântico e pragmático. Assim, a virtude da regra-matriz reside 

em introduzir um padrão metodológico para definir o sistema jurídico-prescritivo, servindo como 

critério seguro para nortear o pensamento do intérprete e do cientista do Direito, elevando o rigor 

científico no estudo e compreensão do sistema de direito positivo, que passa a ser mais 

independente de proposições de outras áreas477.  

Especificamente quanto à hipótese de incidência tributária, ou suposto normativo, pode ser 

definida como a descrição contida no antecedente da regra-matriz de incidência tributária ou norma 

jurídica tributária em sentido estrito. Na hipótese, ou descritor da norma jurídica, o legislador prevê 

a ocorrência de um evento selecionando traços e características para identificá-lo, elementos estes 

                                                           
477 Ibid, pp. 146-150, 610-613 e 663-669; CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São 

Paulo: Saraiva, 2012, pp. 254-257; Direito Tributário - Fundamentos Jurídicos da Incidência. São Paulo: 

Saraiva, 2012, pp. 131-134. 
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indicativos de riqueza econômica e representados pelo critério material, espacial e temporal da 

hipótese tributária. Afinal, a hipótese traz uma descrição abstrata de apenas determinada parcela 

dos fatos sociais, aquela marcada por fatos economicamente apreciáveis e que criarão prestações 

pecuniárias em favor do Estado tributante.   

A partir da hipótese tributária extrai-se a completude do chamado “fato gerador”, ou suposto 

da norma primária tributária, identificados pelo aspecto material do antecedente tributário, no qual 

se encontra a descrição objetiva do fato; aspecto espacial, que apresenta as condições territoriais de 

ocorrência do evento; e aspecto temporal, que apresenta o momento em que se tem por ocorrido o 

fato.  

Por outro lado, a importância do consequente da regra-matriz de incidência reside em 

encontrarmos nela os elementos identificadores da relação jurídica tributária, tais como o aspecto 

quantitativo e os seus sujeitos, ativo e passivo, respectivamente o titular do direito subjetivo de 

exigir a prestação e a pessoa física ou jurídica de quem se exige o cumprimento da prestação 

pecuniária.  

Destarte, a hipótese de incidência apresenta a descrição de um fato por intermédio dos 

elementos suficientes e capazes para identificá-lo, e que, uma vez ocorrido no mundo social e 

relatado na linguagem competente, irromperá o vínculo deôntico prescrito no consequente da regra-

matriz, exsurgindo a obrigação tributária de recolhimento, no caso deste trabalho o IRPJ, mediante 

um ato humano de sua aplicação, a saber, a produção de uma norma individual e concreta 

(lançamento).  

 

2.3 Os critérios espacial e temporal da hipótese de incidência, e a vigência territorial e 

temporal da lei tributária 

 

Consoante exposto, o critério espacial da hipótese de incidência tributária, objeto do 

presente estudo, aponta as condições territoriais em que se considera efetivamente ocorrido o 

evento descrito como fato gerador da obrigação tributária (fato jurídico tributário), como mais uma 

forma de identificá-lo e caracterizá-lo, ao lado do critério material e temporal.  

Por sua vez, embora possa suscitar confusão com o conceito de vigência territorial da lei 

ou vigência da lei no espaço, este se refere a atributo da lei, da norma jurídica tributária, e que no 
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geral é definido pela doutrina como força para reger as condutas, disciplinar comportamentos, isto 

é, prontidão para propagar os efeitos prescritos, o que não é obtido simplesmente a partir da 

ocorrência do fato jurídico previsto em seu antecedente, pois a norma jurídica tributária apenas 

propagará os seus efeitos dentro de seu âmbito territorial de aplicação, já delimitado. E definido 

previamente esse limite territorial, o fato jurídico tributário somente se reputará ocorrido se, ainda, 

verificado no lugar determinado como critério espacial da hipótese. Em regra, fala-se no princípio 

da territorialidade da norma jurídica tributária.  

O mesmo raciocínio se aplica em relação às condições de tempo. Ao passo que o critério 

temporal indica as condições de tempo, isto é, o momento em que se considera efetivamente 

ocorrido o evento descrito hipoteticamente como ensejador da obrigação tributária, outro é o 

conceito de vigência temporal, tido como o intervalo de tempo durante o qual a norma tem força, 

falando-se em retroatividade ou ultratividade, isto é, na aplicação da regra a fatos passados ou 

futuros à sua vigência.   

Em suma, tanto nas circunstâncias de espaço quanto de tempo, percebe-se que os critérios 

da regra-matriz de incidência guardam relação com o fato jurídico tributário que se subsumirá à 

hipótese de incidência, ao passo que a vigência se refere ao alcance da norma jurídica tributária, 

âmbito no qual ela apresenta capacidade para gerar efeitos. Critério é atributo do fato jurídico, e 

vigência é atributo da norma.  

 

3 A CONSTRUÇÃO DA NORMA JURÍDICA TRIBUTÁRIA EM SENTIDO ESTRITO: O 

CRITÉRIO ESPACIAL DO IRPJ 

 

3.1 A hipótese de incidência do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza  

  

A Ciência do Direito em sentido estrito dedica-se a falar em tom descritivo sobre o 

ordenamento jurídico, mas exige um trabalho interpretativo, de cunho subjetivo, de atribuição de 

sentido, para a constituição do direito positivo em linguagem, pois a participação do agente é 

fundamental no aparecimento da mensagem científica.  

 Ao pensarmos num texto crítico sobre o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, 

não devemos olvidar que ao descrever o evento hipotético a ser tributado, o legislador o seleciona 

com base em aspectos de ordem material, temporal e espacial, de modo que não podemos nos 
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distanciar do modelo proposto pela regra-matriz de incidência, norma geral e abstrata, que apresenta 

em seu antecedente a hipótese de incidência tributária.  

 O IR – imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, de competência da União Federal, 

é previsto no art. 153, III, da Constituição Federal e a partir dele podemos construir uma regra-

matriz de incidência geral, nos seguintes moldes:   

“Dado o fato de auferir ‘renda’, compreendida esta no sentido de acréscimo patrimonial, que 

implique aumento líquido de patrimônio (critério material), durante certo período de tempo, qual 

seja, no último instante do exercício financeiro (critério temporal), independentemente do local de 

produção da renda, desde que presente um dos critérios de conexão – residência, domicílio e 

nacionalidade - (critério espacial) (ANTECEDENTE) deve ser o dever jurídico de tais 

contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas titulares da renda adquirida (critério pessoal), de 

pagamento do “imposto de renda e proventos de qualquer natureza”, que tem como base de cálculo 

o montante real, arbitrado ou presumido desse acréscimo, sobre ele incidentes alíquotas a serem 

aplicadas de forma progressiva em função do aumento da base de cálculo (critério quantitativo) 

(CONSEQUENTE)”.  

Para o fim de bem delimitar a materialidade do imposto, inicialmente deve-se compreender 

adequadamente o conceito de “renda”, bastante controvertido na doutrina pátria. Pode-se 

mencionar a “teoria da fonte”, pela qual corresponderia aos rendimentos periódicos de uma fonte 

produtiva necessariamente estável e durável, a “teoria legalista”, que obtém o conceito 

simplesmente a partir da lei, e por fim, a “teoria do acréscimo patrimonial”, adotada neste estudo 

por preconizar a existência de um conceito pressuposto na Constituição Federal, pelo qual somente 

é considerado como renda o ingresso líquido em bens materiais, imateriais, ou serviços, apreciável 

em moeda e que implique efetivo aumento líquido do patrimônio de contribuinte, consistente no 

saldo positivo obtido após o confronto entre certas e entradas e saídas durante determinado período 

examinado, a despeito do conceito trazido no art. 43 do CTN. A expressão “proventos de qualquer 

natureza” também pode ser tomada como espécie do gênero “renda”. 

Em verdade, não se pode depreender o conceito de renda diretamente da Constituição 

Federal, mas apenas de forma indireta. Em princípio, a hipótese de incidência do imposto de renda 

vem prevista no art. 153, III, da Constituição Federal, que no contexto da discriminação das 

competências tributárias entre os entes federativos estabelece que “Compete à União instituir 

impostos sobre: III – renda e proventos de qualquer natureza.”  
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Examinando-se os impostos afetos à competência tributária da União, têm-se impostos que 

oneram o patrimônio de forma estática, como índice de capacidade econômica (ex: ITR); impostos 

que tributam parcela do patrimônio de forma dinâmica, independentemente da ocorrência de 

acréscimo patrimonial (ex: impostos de importação e exportação); e, por fim, o imposto de renda, 

que também onera o patrimônio a partir de uma perspectiva dinâmica, porém exigindo-se 

acréscimo de patrimônio, de modo que ostentará capacidade econômica o contribuinte que obtiver 

um acréscimo ao conjunto de bens e direitos de sua propriedade, em um determinado intervalo de 

tempo. Essa é a exegese que deve ser feita da expressão “renda e proventos de qualquer natureza” 

a partir do texto constitucional, que deve ser associado ao verbo “auferir”, além da imposição 

também constitucional de que tenha caráter pessoal, geral, universal e progressivo, e atenda ao 

princípio da capacidade contributiva.  

Em outras palavras, deve-se interpretar tal expressão como acréscimo de patrimônio 

(conjunto de bens e direitos) pertencente a uma pessoa (física ou jurídica), dentro de lapso temporal 

em que se possam cotejar certos ingressos e desembolsos. Na definição de José Arthur Lima 

Gonçalves, o conteúdo semântico mínimo do “conceito constitucionalmente pressuposto” de renda 

pode ser resumido como um saldo positivo resultante do cotejo entre certas entradas e saídas, 

ocorridas ao longo de um dado período478.  

Assim, evidenciado que o texto constitucional traça os contornos gerais do conceito de 

renda para fins de incidência do imposto federal, cumpre ressalvar, no entanto, que o conceito não 

é construído de forma completa diretamente a partir da Constituição Federal. Afinal, o conceito 

ainda deve ser integrado com o disposto no Código Tributário Nacional, que no exercício de 

competência de legislador complementar, no art. 43, não desbordou dos traços gerais do conceito 

constitucional de renda, ao prever:  

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de 

qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade 

econômica ou jurídica:  

                                                           
478 Apud BARRETO, Paulo Ayres. O imposto sobre a renda e os preços de transferência. São Paulo: Dialética, 2001, 

p. 71.  
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I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação 

de ambos; 

II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos 

patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. (grifo nosso) 

 

Conforme se percebe, apesar de o conceito de renda não ser diretamente obtido a partir da 

Constituição Federal, não pode a lei complementar fixar um conceito totalmente livre, devendo 

respeitar as balizas já delineadas no texto constitucional, no exercício da competência para 

disciplinar normas gerais em matéria tributária, estatuída no art. 146, inciso III, da Constituição 

Federal479. De modo semelhante, não pode o legislador ordinário ultrapassar os limites delineados 

pela Constituição Federal, ainda que receba autorização da legislação complementar para a fixação 

do conceito de renda.  

Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer que o conceito 

de renda não é construído diretamente a partir do texto constitucional, mas também com o auxílio 

da legislação infraconstitucional, que deve ser interpretada, contudo, de modo a não implicar ofensa 

reflexa ou indireta à Carta Magna (RE n. 607.826 AgR/RJ, DJ 17.03.2014).  

Para melhor definição do conceito de renda, diga-se, outrossim, que dado o seu caráter 

dinâmico, ela não se confunde com capital, fortuna ou patrimônio do contribuinte, o que acabaria 

por permitir a tributação de uma situação estática. Tampouco se confunde com lucro, que se refere 

ao saldo positivo obtido pela pessoa jurídica em sua atividade durante determinado período e que, 

nessa conformidade, apresenta-se como uma das espécies do gênero renda.  

Conclui-se, enfim, que a expressão “renda e proventos de qualquer natureza”, que constitui 

objeto da tributação, deve ser compreendida como acréscimo patrimonial.  

Quanto às noções de aquisição de disponibilidade jurídica e aquisição de disponibilidade 

econômica mencionados no art. 43 do CTN, vale-se o dispositivo do permissivo previsto no art. 

146, III, da CF, que exige o instrumento da lei complementar para veicular normas gerais de direito 

tributário, no que estão compreendidos os fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes.  

                                                           
479 Ibid., pp. 65-72.  
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A disponibilidade econômica diz respeito ao efetivo recebimento da renda por seu titular 

em seu caixa (cash basis), ao passo que a disponibilidade jurídica refere-se à simples produção da 

renda, independentemente de recebimento em dinheiro pelo titular (accrual basis). Tal distinção 

perde relevância, contudo, se considerado que ao permitir a instituição do imposto sobre a renda, a 

Constituição Federal nada diz se incidirá sobre a renda produzida e ainda não recebida, ou não, de 

modo que o legislador complementar elegeu como fato jurídico tributário tanto a aquisição da 

disponibilidade econômica quanto da simples disponibilidade jurídica. Daí a jurisprudência ter 

admitido a incidência do IR nos casos em que o contrato social prevê a disponibilidade econômica 

ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado, na data do encerramento do período-

base (STF - RE 172.058, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJ de 13.10.1995).  

Note-se que na distinção conceitual acima apontada pouco importa a origem da renda 

disponibilizada ao contribuinte, que constituirá fato jurídico tributário se lícita ou ilícita, bastando 

a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, mas não simples provisões de créditos ainda 

insuscetíveis de disposição e por isso não caracterizadoras de acréscimo patrimonial. A partir do 

art. 43 do CTN evidencia-se que constituirá fato jurídico tributário a conduta de adquirir renda 

disponível. Fica excluída, por conseguinte, a tributação de valores provisionados, juridicamente e 

economicamente insuscetíveis de disposição, que configuram mera aparência de acréscimo 

patrimonial e acabam indevidamente por transformar o imposto sobre a renda em um imposto sobre 

patrimônio, que não alcança simplesmente o resultado dos rendimentos.  

Afinal, evidente que o importe tributado deve ser limitado, e não por aspectos econômicos 

extrajurídicos, mas sim por dados já juridicizados por normas de direito positivo, inseridos no 

universo dos signos do direito. Porém, não é a capacidade contributiva absoluta que desperta os 

maiores problemas e sim a capacidade contributiva relativa. O prof. Paulo de Barros Carvalho480 

conclui que o princípio da capacidade contributiva absoluta retrata a realização do conceito jurídico 

de renda, ao passo que o princípio da capacidade contributiva relativa é contemplado no art. 146 

da Constituição Federal (“segundo a capacidade econômica do contribuinte”) e implica realizar a 

igualdade tributária, de modo que cada participante contribua de acordo com o tamanho econômico 

do evento.  

Como o imposto sobre a renda tem forte índole de pessoalidade, permite a perfeita 

                                                           
480 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário – Linguagem e Método. São Paulo: Noeses, 2013, 

pp. 675-677. 
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concretização do princípio da capacidade contributiva relativa, desde que a edição da norma 

jurídica geral e abstrata atenda ao preceito constitucional, sob pena de se exigir riqueza indevida 

(confisco). Isso significa que, inexistindo disponibilidade jurídica ou econômica, não terá ocorrido 

o factum tributário e, portanto, os elementos para a sua composição material.  

Ante o exposto, definido o critério material da hipótese de incidência, passa-se à análise 

dos critérios temporal e espacial. Afinal, segundo o prof. Paulo de Barros Carvalho481, é 

inconcebível identificar-se um fato jurídico tributário sem precisá-lo em um setor do espaço e sem 

situá-lo em um ponto do tempo histórico. Nesse aspecto, todas as ocorrências factuais pareceriam 

“complexivas”, e não instantâneas, uma vez que a apuração das receitas e despesas deve ocorrer 

durante determinado período.  

Ocorre que, na realidade, todos os fatos tributáveis ocorrem numa unidade de tempo, 

revelando-se como fatos instantâneos. No caso do imposto sobre a renda, no momento 

correspondente ao último instante do último dia relativo ao período de competência, isto é, ao final 

do exercício financeiro, de modo que apenas será considerado fato jurídico do IR o acréscimo 

patrimonial verificado nesse momento.  

O critério espacial passa a ser estudado no item a seguir, com ênfase no imposto de renda 

devido pelas pessoas jurídicas, objeto deste trabalho.  

 

3.2 O critério espacial no IRPJ (imposto de renda da pessoa jurídica) e consequente 

extraterritorialidade da lei tributária 

 

De acordo com a premissa adotada neste trabalho, o Direito constrói sua própria realidade. 

Isso ocorre com as pessoas jurídicas, que são criação do Direito, existindo apenas em função do 

sistema jurídico, que constitui uma situação por intermédio da linguagem.  

Nesse diapasão, também se justifica que o direito positivo eleja como critério de conexão 

para incidência de suas normas sobre IPRJ um vínculo de natureza pessoal, como residência, 

domicílio, nacionalidade, conceituando inclusive o que se entende por residência. Tais critérios de 

conexão propiciam uma ampliação do critério espacial do IRPJ, implicando a 

                                                           
481 Ibid., pp. 677-682.  
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extraterritorialidade da exação, com a vigência de suas normas para além do território brasileiro, 

em situações específicas.    

Especificamente em matéria de imposto sobre a renda, até dezembro de 1995 as pessoas 

físicas se submetiam ao princípio da universalidade, e as jurídicas ao princípio da territorialidade. 

Sucede que a partir do advento da Lei n. 9.249/95 o Brasil passou a adotar o princípio da 

universalidade (tributação em bases universais) também para as pessoas jurídicas, tributando, 

assim, as rendas produzidas no exterior, o que permaneceu sob a égide das Leis nºs 9.430/96 e 

9.532/97. Com efeito, para o fim de alcançar os rendimentos produzidos pela pessoa jurídica 

extraterritorialmente, adotou-se a “tributação da renda mundial” (worldwide income taxation).  

Não obstante, apesar do regime da universalidade atualmente vigente, o prof. Paulo de 

Barros Carvalho ressalva que não foi afastado o princípio da territorialidade, que naquele está 

abrangido e continua a fundamentar a tributação da renda auferida no interior do Estado brasileiro.  

Por conseguinte, como decorrência dessa nova tributação em bases mundiais, deve-se 

considerar como fato jurídico tributário a produção de rendimentos também fora do território 

nacional (extraterritorialidade), mantendo-se intacta no território brasileiro a tributação pelo 

princípio da territorialidade.  

Para alcançar a extraterritorialidade, o princípio da universalidade elege critério de 

conexão (pessoal: residência, domicílio, nacionalidade) independente da fonte dos rendimentos, 

isto é, de a produção se encontrar ou não nos limites territoriais do Estado. Daí o tributarista Alberto 

Xavier concluir oportunamente que o critério espacial da regra-matriz de incidência não 

necessariamente coincide com a ordem jurídica competente para a sua disciplina, de modo que 

apesar de a fonte de produção do rendimento ser externa, o Estado brasileiro se valerá do ato de 

lançamento pela autoridade fiscal para constituir norma individual e concreta, em um caso típico 

de vigência extraterritorial da lei federal competente para a instituição do imposto sobre a renda. 

Tendo em vista que a norma jurídica tributária alcançará fatos ocorridos também no exterior, fica 

clara a mitigação do princípio da territorialidade, ampliando-se, assim, a vigência territorial da 

norma, que em matéria de imposto sobre a renda passa a ter um caráter extraterritorial. 

A extraterritorialidade da norma também está intimamente ligada ao critério espacial da 

hipótese de incidência, pois além de aplicada a norma fora dos limites territoriais do Estado 

brasileiro, também será reputado ocorrido o fato jurídico tributário na ação de auferir renda no 

exterior, justamente para fins de se tributar a universalidade da renda.  
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Tratando-se de pessoa jurídica domiciliada no exterior, não está sujeita aos efeitos da lei 

nacional, mesmo se considerada a vigência extraterritorial da lei federal sobre o imposto de renda. 

Disso decorre que o lucro auferido no exterior por pessoa jurídica ali domiciliada é irrelevante para 

o sistema jurídico nacional e inalcançável pela legislação brasileira, se ainda não foi disponibilizado 

em favor de domiciliado no país.  

Diversamente, sendo o lucro auferido por pessoa jurídica domiciliada no país, é 

perfeitamente tributável pela lei brasileira ainda que a fonte esteja localizada no exterior. É nessa 

categoria que se enquadram os lucros auferidos no exterior por controladas ou coligadas, pois 

são computados na base de cálculo do IRPJ devido pela pessoa jurídica domiciliada no país. 

Consideram-se coligadas duas sociedades quando uma participa do capital social da outra com 10% 

ou mais, porém sem controlá-la; considera-se controlada a sociedade que tem como sócia a 

controladora, com direitos que lhe assegurem preponderância nas deliberações sociais e o poder de 

eleger a maioria dos administradores.  

Tal sistemática de tributação se encontra em consonância com o ordenamento jurídico, 

considerando-se o domicílio da controladora e coligada no território nacional, sob a vigência 

territorial da lei tributária federal. No entanto, o que se questiona é a validade da tributação dos 

lucros auferidos por essas coligadas e controladas antes mesmo da efetiva disponibilização de tais 

lucros, o que difere da situação das filiais e sucursais, simples extensões territoriais da pessoal 

jurídica aqui domiciliada.  

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o art. 35 da Lei n. 

7.713/88, que considerava “automaticamente” distribuído aos sócios o lucro apurado em balanço 

na data do encerramento do período-base, para fins de incidência do IR, pois não se vislumbra 

qualquer das hipóteses de disponibilidade do art. 43 do CTN, já examinadas, em afronta à 

materialidade contida na regra-matriz de incidência do IR, que requer a aquisição de 

disponibilidade ‘econômica’ ou ‘jurídica’ de renda (RE nº 172.058-SC).  

No entanto, segundo se abordará no próximo capítulo, a posterior Medida Provisória nº 

2.158-34/2001, no seu art. 74, equiparou indevidamente as categorias de filiais, sucursais, coligadas 

e controladas, sujeitando todas à ficção relativa à disponibilização dos lucros na data do fechamento 

do balanço no qual foram apurados, independentemente de sua efetiva distribuição, em afronta ao 

conceito da disponibilidade da renda.  
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4 IMPLICAÇÕES DECORRENTES DA DEFINIÇÃO DO CRITÉRIO ESPACIAL DO 

IRPJ 

 

4.1 O critério espacial do IRPJ e o regime de extraterritorialidade atualmente vigente na 

tributação dos lucros auferidos no exterior por sociedades coligadas e controladas  

Em matéria de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas, objeto deste trabalho, a 

extraterritorialidade da exação tem sofrido regulamentação desde a Lei n. 9.249/95, que instituiu a 

tributação em bases universais (world-wide-income), adotando o princípio da universalidade para 

que os lucros auferidos no exterior fossem computados no lucro real.  

A tentativa de se tributar a renda das pessoas jurídicas em bases universais se tornou 

propícia a partir da introdução do §2º ao art. 43 do Código Tributário Nacional, pela LC n. 

104/2001, que deixou a cargo da lei ordinária estabelecer as condições e o momento em que se dará 

a disponibilidade de receitas e rendimentos oriundos do exterior, para fins de incidência do IRPJ, 

ao dispor que: “na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as 

condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto...”.  

Não se deve olvidar, contudo, que o legislador ordinário está limitado ao conceito de renda, 

ou seja, de acréscimo patrimonial disponível ao titular, em conformidade com o caput do art. 43 do 

CTN.  

Daí a alteração do CTN ter dado margem à edição da Medida Provisória n. 2.158-35/2001, 

seguida da Instrução Normativa da SRF nº 213/2002, e em seu art. 74 restabeleceu previsão já 

antiga, na Lei n. 9.249/95, permitindo a tributação de lucros auferidos por controladas e coligadas 

no exterior, porém independentemente de sua efetiva disponibilização, em afronta à materialidade 

do IRPJ, ao permitir que o imposto fosse calculado sobre resultado positivo de equivalência 

patrimonial (método de equivalência patrimonial).  

Sucede que referida medida provisória foi impugnada na ADI n. 2.588/DF, ocasião em que 

o Supremo Tribunal Federal acabou por reconhecer a inconstitucionalidade do mencionado art. 

74 na tributação de lucros de coligadas sediadas em países sem tributação favorecida ou paraísos 

fiscais e, de outro lado, a constitucionalidade da tributação de controladas sediadas em países com 

tributação favorecida ou que sejam paraísos fiscais (DJ 10.02.2014). Silenciou a Suprema Corte, 
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contudo, quanto à tributação de investimentos em sociedades estrangeiras, ou mesmo em relação 

às controladas e coligadas situadas em países com os quais o Brasil tenha firmado Acordos contra 

Bitributação, não se posicionando também sobre o método de equivalência patrimonial.  

Daí a recente edição da Lei n. 12.973/2004, que visou suprir tais lacunas. Tributa os lucros 

auferidos por coligadas sediadas no exterior, fora dos “paraísos fiscais”, mas apenas quando 

tiverem sido efetivamente disponibilizados para pessoa jurídica domiciliada no Brasil, além de 

exigir condições para que se considere que uma empresa coligada esteja fora de paraíso fiscal ou 

país de tributação favorecida. Caso descumpridas tais condições, os lucros serão considerados 

disponíveis já na data de apuração e alcançados pelo IRPJ.  

Quanto às controladas, a nova lei impõe sejam computadas na determinação do lucro real 

e na base de cálculo da CSLL as parcelas do ajuste do valor do investimento em controlada, direta 

ou indireta, equivalente aos lucros auferidos no período, ou seja, tributando lucros ainda não 

disponibilizados. Na realidade, a legislação tenta induzir o intérprete ao entendimento de que não 

são os lucros das empresas controladas no exterior que são tributados, mas sim o seu reflexo no 

patrimônio da controladora482, argumentação na tentativa de afastar a aplicação dos acordos contra 

a bitributação que, assim, não seriam violados. A legislação também diferenciaria a situação das 

controladas de estarem ou não sediadas em paraísos fiscais, o que permitiria ou não se considerar 

de forma consolidada os seus resultados para fins de apuração do IRPJ e da CSLL da controladora 

sediada no Brasil.  

Sucede que, diante das disposições da nova legislação sobre lucros auferidos no exterior, 

não pode ela ser considerada propriamente uma legislação “CFC” (Controlled Foreign 

Corporation), pois não visa sua aplicação apenas em caráter excepcional, de forma a evitar 

específicos casos de abuso por parte de pessoas jurídicas sediadas no exterior, tributando de forma 

indistinta as controladas independentemente de estarem situadas em “paraísos fiscais” ou não. Em 

relação às coligadas, também não há outros testes que permitam identificar se existe um abuso a 

justificar a tributação da totalidade dos lucros antes da efetiva distribuição, disponibilização. Em 

suma, não há justificativa para a ficção de distribuição de lucros, pois a aplicação da lei não é 

somente para casos excepcionais ou abusivos. Nesse diapasão, o que se discute a partir do novo 

                                                           
482 BARRETO, Paulo Ayres; Caio Augusto Takano. Tributação do Resultado de Coligadas e Controladas no 

Exterior, em face da Lei n. 12.973/2014, pp. 358-364. In Grandes questões atuais do direito tributário, 18º vol., 

Valdir de Oliveira Rocha (Coord.).  
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diploma legal é, no caso de coligada em país de tributação favorecida, a indevida ficção de 

distribuição de lucros à empresa sediada no Brasil, antes mesmo de ocorrer a efetiva 

disponibilização da renda que constitui materialidade do IRPJ.  

Revela-se, portanto, o caráter nitidamente arrecadatório da Lei n. 12.973/2014, ao tributar 

os lucros logo a partir de sua apuração, antes da efetiva distribuição - à exceção apenas das coligadas 

situadas em países de tributação normal -, o que acarreta efeitos deletérios ao ordenamento 

nacional.  

Ante o exposto, conclui-se que o legislador brasileiro optou pela simplicidade e eficácia da 

arrecadação em detrimento de princípios como isonomia dos contribuintes, capacidade 

contributiva, além de comprometer a competitividade das empresas nacionais no mercado 

internacional e não atrair riquezas do exterior, implicando até mesmo afronta aos acordos 

internacionais contra a bitributação firmados pelo Brasil, o que eterniza os debates no Poder 

Judiciário e traz retrocesso para a economia nacional483. 

 

5 CONCLUSÕES 

1 – O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza sempre ocupou espaço 

importante no sistema tributário principalmente em função de sua expressiva arrecadação para os 

cofres públicos. Não obstante a inegável relevância desse imposto, foi somente recentemente que 

surgiram estudos com uma análise científica mais refinada. O grande desafio sempre foi conciliar 

os preceitos constitucionais com os desdobramentos infraconstitucionais previstos na farta 

legislação a ele relativa, havendo interpretações pouco elaboradas que dificultam a boa aplicação 

desses recursos.  

2 – Com o escopo de enfrentar tais óbices, o presente trabalho propôs um exame que parte 

do texto constitucional em um caminho epistemológico até alcançar as normas infraconstitucionais, 

desde as gerais e abstratas, no sentido do ciclo de positivação do direito positivo, até que se possa 

alcançar a região material das condutas intersubjetivas.  

                                                           
483 BARRETO, Paulo Ayres e Caio Augusto Takano. op. cit., pp. 355-364. 
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3 – O estudo dedicou-se ao exame do critério espacial da hipótese de incidência do imposto 

de renda sobre a pessoa jurídica, em especial ao regime de tributação dos lucros auferidos no 

exterior por controladas e coligadas de pessoas jurídicas domiciliadas no país, ressaltando-se a 

relação entre o critério espacial da hipótese de incidência com a vigência da lei tributária no espaço.   

4 – Para tanto, o trabalho reconheceu a necessidade de construção da regra-matriz de 

incidência do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, com destaque para o suposto 

normativo, no qual é descrita a hipótese de incidência tributária. Ao critério espacial assim definido 

ainda se contrapôs a noção de vigência da lei tributária no espaço, relacionando-se os conceitos. A 

abordagem teórica partiu da adoção neste trabalho das premissas científicas do Direito como 

fenômeno comunicacional e constituído pela linguagem competente.  

5 – À luz da abordagem teórica adotada, o imposto sobre a renda foi analisado como uma 

construção do Direito positivo, introduzido por linguagem com função prescritiva e baseado numa 

lógica deôntica (do dever-ser), irrompendo-se a fenomenologia de sua incidência a partir da 

constituição do fato jurídico previsto hipoteticamente no antecedente de uma norma jurídica 

tributária em sentido estrito. 

6 – Concluiu-se pela utilização da regra-matriz de incidência como um mínimo irredutível 

de significação que serve de instrumento para a compreensão da obrigação tributária. A hipótese 

de incidência alberga a descrição de um fato por intermédio dos elementos suficientes e capazes 

para identificá-lo (critérios material, espacial e temporal) e que, uma vez ocorrido no mundo social 

e relatado na linguagem competente, irromperá o vínculo deôntico prescrito no consequente da 

regra-matriz, exsurgindo a obrigação tributária de recolhimento do IR, mediante um ato humano de 

aplicação da norma geral e abstrata, a saber, a produção de uma norma individual e concreta 

(lançamento).  

7 – Transpondo-se a teoria da regra-matriz de incidência para o imposto de renda, pode-se 

concluir que o seu antecedente tem como critério material o fato de auferir renda, esta compreendida 

no sentido de acréscimo patrimonial, que implique aumento líquido de patrimônio, critério temporal 

coincidente com o último instante do exercício financeiro, e critério espacial correspondente ao 

princípio da universalidade, que independe da fonte da renda, bastando estar presente um dos 

critérios de conexão - residência, domicílio e nacionalidade; no consequente normativo 

encontramos como critério pessoal as pessoas físicas ou jurídicas titulares da renda adquirida e 

como critério quantitativo o montante real, arbitrado ou presumido do acréscimo patrimonial (base 
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de cálculo), sobre ele incidentes percentuais progressivos em função do aumento da base de cálculo 

(alíquotas).  

8 – Com apoio nos elementos característicos da regra-matriz de incidência do imposto sobre 

a renda, foi possível a definição do critério espacial do IRPJ, compreendido não apenas como a 

circunscrição territorial sujeita à competência da União Federal, admitindo-se a ampliação do 

critério espacial e a extraterritorialidade da exação caso presente um dos critérios de conexão de 

natureza pessoal: residência, domicílio ou nacionalidade.    

9 - O estudo apurou que a partir do advento da Lei n. 9.249/95 o Brasil passou a adotar o 

princípio da universalidade (tributação em bases universais) também para as pessoas jurídicas, e 

não apenas pessoas físicas, tributando, assim, as rendas produzidas no exterior, o que permaneceu 

sob a égide das Leis nºs 9.430/96 e 9.532/97, adotou-se a “tributação da renda mundial” (worldwide 

income taxation).  

10 – Uma vez bem definido o critério espacial do IRPJ, foi possível examinar uma 

importante repercussão, relativa ao regime de extraterritorialidade atualmente vigente na tributação 

dos lucros auferidos no exterior por sociedades controladas e coligadas de pessoa jurídica 

domiciliada no país.  

11 - A tentativa de se tributar a renda das pessoas jurídicas em bases universais se tornou 

propícia a partir da introdução do §2º ao art. 43 do CTN, pela LC n. 104/2001, que deixou a cargo 

da lei ordinária estabelecer as condições e o momento em que se dará a disponibilidade de receitas 

e rendimentos oriundos do exterior, para fins de incidência do IRPJ. Todavia, o legislador ordinário 

permanece limitado ao conceito de renda, ou seja, de acréscimo patrimonial disponível ao titular, 

em conformidade com o caput do art. 43 do CTN.  

12 - A alteração do CTN deu margem à edição da Medida Provisória n. 2.158-35/2001, 

seguida da Instrução Normativa da SRF nº 213/2002, e em seu art. 74 restabeleceu previsão já 

antiga, na Lei n. 9.249/95, permitindo a tributação de lucros auferidos por controladas e coligadas 

no exterior, porém independentemente de sua efetiva disponibilização, em afronta à materialidade 

do IRPJ, ao permitir que o imposto fosse calculado sobre resultado positivo de equivalência 

patrimonial (método de equivalência patrimonial). Por conseguinte, na ADI n. 2.588/DF o STF 

acabou por reconhecer a inconstitucionalidade do mencionado art. 74 na tributação de lucros de 

coligadas sediadas em países sem tributação favorecida ou paraísos fiscais; porém, de outro lado, 
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julgou constitucional a tributação de controladas sediadas em países com tributação favorecida ou 

que sejam paraísos fiscais (DJ 10.02.2014).  

13 – Como a Suprema Corte silenciou quanto à tributação de investimentos em sociedades 

estrangeiras, ou mesmo em relação às controladas e coligadas situadas em países com os quais o 

Brasil tenha firmado Acordos contra Bitributação, sobreveio a Lei n. 12.973/2004, visando suprir 

tais lacunas.  

14 – A nova legislação tributa os lucros auferidos por coligadas sediadas no exterior, fora 

dos “paraísos fiscais”, mas apenas quando tiverem sido efetivamente disponibilizados para pessoa 

jurídica domiciliada no Brasil, além de exigir condições para que se considere que uma empresa 

coligada esteja fora de paraíso fiscal ou país de tributação favorecida. Caso descumpridas tais 

condições, os lucros serão considerados disponíveis já na data de apuração e alcançados pelo IRPJ. 

Quanto às controladas, a nova lei impõe sejam computadas na determinação do lucro real e na 

base de cálculo da CSLL as parcelas do ajuste do valor do investimento em controlada, direta ou 

indireta, equivalente aos lucros auferidos no período, ou seja, tributando lucros ainda não 

disponibilizados.  

15 - Na realidade, a conclusão defendida neste trabalho após uma reflexão crítica é a de 

que a nova legislação não pode ser considerada propriamente uma legislação “CFC” (Controlled 

Foreign Corporation), pois não visa sua aplicação apenas em caráter excepcional, de forma a evitar 

específicos casos de abuso por parte de pessoas jurídicas sediadas no exterior, tributando de forma 

indistinta as controladas independentemente de estarem situadas em “paraísos fiscais” ou não. Em 

relação às coligadas, também não há outros testes que permitam identificar se existe um abuso a 

justificar a tributação da totalidade dos lucros antes da efetiva distribuição, disponibilização. Em 

suma, não há justificativa para a ficção de distribuição de lucros, pois a aplicação da lei não é 

somente para casos excepcionais ou abusivos.  

16 - Ante o exposto, conclui-se que no atual regime de extraterritorialidade na tributação 

dos lucros auferidos no exterior por controladas e coligadas, o legislador brasileiro optou pela 

eficácia da arrecadação em detrimento de princípios como capacidade contributiva, além de 

comprometer a competitividade das empresas nacionais no mercado internacional e não atrair 

riquezas do exterior, implicando até mesmo afronta aos acordos internacionais contra a bitributação 

firmados pelo Brasil. 
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