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DE DIREITO 

 

 

NOTA DO EDITOR – EDITOR’S NOTE:  

 

O Brasil aproxima-se da comemoração dos 200 anos de sua fundação política. O 

marco estabelecido em 1822 guarda o significado do início de um caminho difícil em direção à 

construção contraditória e complexa de uma sociedade política com características próprias. Uma 

sociedade política assim configurada significa a apropriação pelo espaço público da configuração de 

um povo que, do ponto de vista cultural, desenha um mosaico rico de diversidades. 

Ao iniciar o novo projeto da Academia Paulista de Direito (APD), na posse, em 

2017, salientou-se a relevância de se pensar essa celebração como uma oportunidade não apenas de 

refazer o percurso desde as origens dessa sociedade, de forma crítica e reflexiva, visitando os textos 

de seus principais intérpretes, mas sobretudo, engendrar um novo percurso, agora baseado na 

oportunidade que essa mesma sociedade oferece, tendo em vista a sua capacidade de expressão, por 

meio de movimentos sociais e de instituições que passaram a imprimir no seio dessa sociedade política 

colorações mais vivas, desenhando múltiplas raízes e múltiplos desejos, deixando a história brasileira 

a monotonia que a apresentava apenas como expressão monocórdica de uma classe dominante, que 

se pretendia única herdeira do processo civilizacional que se efetiva em seu território. 

Preparando, portanto, a celebração reflexiva e prospectiva do bicentenário brasileiro, 

de que faz parte, igualmente, a retomada dos frutos do trabalho revolucionário da geração de 1922, 

política e artística, a Academia Paulista de Direito (APD), que no mesmo momento, comemorará 

seu cinquentenário, busca envolver-se e provocar novos movimentos. 
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Neste sentido, 2020 marca o centenário do nascimento de dois pensadores 

extremamente importantes nesse percurso de localização da unidade política brasileira no seio de sua 

difícil diversidade cultural, rica, mas plena de sofrimentos, conflitos e injustiças. 

Florestan Fernandes, figura maior da sociologia brasileira, professor, pesquisador e 

constituinte, procurou estudar a especificidade social brasileira, por meio de uma obra engajada, 

confiante no papel transformador da universidade, mas sem descurar da busca permanente dos laços 

com o social e seu caráter de construção transformadora, assim com a valorização da educação, do 

trabalho e da política. Estudou a configuração da sociedade indígena, em textos de aplicação da teoria 

funcionalista–sistêmica, a configuração do negro na sociedade de classes, após uma abolição 

meramente formal e segundo os interesses da elite, bem como procurou caracterizar a chamada 

revolução burguesa, no Brasil, desenhando caminhos para o que chamou de revolução operária, que 

concretizaria o processo de fundação de uma sociedade menos desigual, em nosso País. 

Celso Furtado, advogado de formação, tendo estudado na mesma faculdade em que 

lecionou Francisco San Tiago Dantas, notabilizou-se na área da economia, sobretudo como um dos 

maiores pensadores críticos do desenvolvimento econômico e envolvidos na fundação de um 

pensamento desenvolvimentista do Brasil e da América Latina, fundado nas ideias de integração 

regional e de inclusão social e cultural. Em textos como FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL, 

TEORIA E POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e O MITO DO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, bem como em seu engajamento político, na busca da 

realização de suas ideias, por meio da inserção de institutos e instituições inovadoras no desenho do 

estado brasileiro, estabeleceu uma reflexão sobre a realidade brasileira, reflexo e continuação do 

pensamento modernista e regionalista instaurado a partir das reflexões e debates geradas pelos 

movimentos de 1922. 

O momento das revoluções culturais e políticas havidas no curso da 1ª. metade do 

século XX, no Brasil e no mundo, foram gerados inúmeros vetores de pensamento, que possibilitaram, 

mesmo diante das dificuldades internas e internacionais a construção de ideias inovadoras, que 

precisam ser revisitadas, para a consagração de novos projetos e novos impulsos de desenvolvimento, 

sempre segundo os valores indicados por esses intérpretes do Brasil. 
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No século XVIII, Giambatista Vico, já indicava que o Direito, considerando o homem 

segundo a sua realidade, seria útil à sociedade humana, por sua capacidade de transformar vícios em 

virtudes. O pensador original napolitano estava pensando em um de seus princípios fundantes de uma 

Nova Ciência, na qual caracteres que considerava naturais da humanidade, como a ferocidade, a 

avareza e a ambição, podiam converter-se em força disciplinada, comércio e instituições jurídicas, 

fontes da riqueza e da sabedoria das Repúblicas. 

Isso significa que na construção de um projeto de desenvolvimento, hoje, sustentável 

para o Brasil, em sua inserção regional e internacional, o Direito tem de desempenhar uma função 

extremamente importante, porque é por meio dele que o vocabulário das demais ciências torna-se 

efetivo, por meio de normas e instituições. Todavia, mais importante do que essa conversão de ordem 

linguística, é o fato de que o Direito transporta para o espaço público o conjunto de ideias que esses 

saberes e ciências concebem. A ordem do espaço público decorre dessa conversão e a inserção da 

política no Direito é que permite a elevação à Democracia daquilo que o Direito apenas concebia 

como seu império ou rule of law, e como arcabouço de proteção dos imprescindíveis e inafastáveis 

Direitos Humanos. 

A ordem internacional pós conflitos mundiais do século XX é a ordem dos Direitos 

Humanos. Cabe ao Direito, como ciência e como prática, tornar efetivos esses direitos fazendo a 

constante migração entre os espaços internacional e interno, e conjugando-os com os imperativos da 

participação efetiva e da representação legítima, no seio de estruturas jurídicas que façam fluir os signos 

de uma sociedade política realmente democrática. 

A Academia Paulista de Direito (APD) fará instalar, no curso de seu II Congresso 

Internacional, adiado de março para agosto/setembro de 2020, em razão das circunstâncias da 

pandemia, dois novos ACADEMIA PESQUISA, um deles voltado à perquirição das relações entre 

Economia e Direito, o Centro Internacional Celso Furtado de São Paulo, e outro, das conexões entre 

Sociologia e Direito, o Centro Internacional Florestan Fernandes de São Paulo. 

Gostaria, desde logo, de, uma vez mais, homenageando esses que se põem entre os 

maiores pensadores mundiais, agradecer a gentileza de Rosa Freire d’Aguiar e de Florestan Fernandes 

Jr., pela importante colaboração para a consecução desses dois novos projetos.  
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 A Polifonia – Revista Internacional da Academia Paulista de Direito, chega ao seu 5º 

número da Nova Série, correspondente a Outono/Inverno de 2020. Sua gestação deu-se, primeiro, 

no Curso de Direitos Humanos, que a Academia Paulista de Direito (APD) realizou, por sua 

Cadeira San Tiago Dantas e pelo Centro Internacional de Direitos Humanos de São Paulo 

(CIDHSP/APD), a essa Cadeira vinculado, em parceria com a Fundação Escola de Sociologia e 

Política de São Paulo, bem como com a participação de importantes especialistas e representantes de 

movimentos sociais, em um debate vívido, atual e integrador, com a produção de artigos, sob a 

orientação de coordenadores do curso e da Academia Paulista de Direito (APD), que foram 

aprovados para publicação no presente número. Sob a rubrica de Direitos Humanos, estão presentes 

reflexões sobre Tribunais Internacionais, feminicídio, políticas públicas, educação, proteção da criança 

e do adolescente, feminismo e universalismo, mediação, pobreza e discriminação estrutural, direito 

constitucional em relação com Cortes Internacionais, importância da cooperação jurídica 

internacional, e papel do Poder Legiferante.  

Do ponto de vista do Processo Civil vieram contribuições importantes, independentes, 

relativas à mediação e sua relação com a conciliação, a mediação de conflitos empresariais e uma 

reflexão sobre a relação o papel do Juiz e o direito probatório. 

Finalmente, no âmbito da Ciência Política e do Direito Constitucional, uma importante 

reflexão decorrente do pensamento de Norberto Bobbio, inserida nas sérias transformações 

conseguintes ao instante de pandemia inédito na vida da humanidade. 

Na Seção Memória, teremos 2 artigos que repensam a função das instituições jurídicas 

de Estado, sobretudo, o Ministério Público, no momento em que se põem em cheque as relações entre 

o Direito e a Democracia, especificamente pela crítica ao ativismo judicial e das demais profissões 

jurídicas de Estado. 

Há, portanto, uma construção e uma evolução permanente no desenho da Polifonia, 

que visam a, paulatinamente, vinculá-la ao curso das transformações que a sociedade brasileira e 

internacional vivem, acrescentando uma contribuição de reflexão jurídica, na difícil escolha de 

caminhos dentre os tantos que se abrem, em face de ameaças graves ao Direito e à livre expressão da 

sociedade e de seus movimentos.  
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Cumpre destacar, ao lado do momento da pandemia, que agudiza problemas 

estruturais, decorrentes da desigualdade profunda e de outros fatores, a tentativa de instauração de um 

regime anticonstitucional, como o venho denominando, em que se busca militar contra os valores e 

as políticas públicas decorrentes da Constituição de 1988 e de sua vinculação com a ordem 

democrática e de Direitos Humanos internacional. 

A par da novidade dos cursos da Academia, iniciados com o de Direitos Humanos, 

dos novos ACADEMIA PESQUISA, é importante anunciar nesta Introdução, o alargamento da 

produção editorial da Academia, que terá no segundo semestre, o lançamento de monografias de seus 

pesquisadores e de livros de seus Acadêmicos. 

No curso do 2º. Semestre, também serão anunciadas as parcerias, não apenas as já 

realizadas, mas aquelas por realizar, com instituições brasileiras públicas e privadas de interesse 

público, e estrangeiras. 

Aos leitores e leitoras de Polifonia, convidamos, uma vez mais, à participação ativa e 

crítica nesses projetos. 

 

 

ALFREDO ATTIÉ JR 

TITULAR DA CADEIRA SAN TIAGO DANTAS 

PRESIDENTE DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO 
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A BUSCA DA FELICIDADE: UM OUTRO OLHAR PARA A MISSÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO 1 

THE SEARCH FOR HAPPINESS: ANOTHER LOOK AT THE STATE 

ATTORNEY’S MISSION 

Antonio Ozório Leme de Barros2  

 

 

 

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Conceito de felicidade. 3. Indicadores econômicos e 

indicadores sociais. 4. O Reino do Butão e a proteção constitucional da busca da Felicidade 

Nacional Bruta. 5. A felicidade no âmbito da ordem jurídica brasileira. 6. O Ministério 

Público e a busca da felicidade. 7. Propostas.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Não há, possivelmente, desejo mais comum, entre os seres humanos, do que o 

de alcançar a felicidade. 

É razoável afirmar-se, também, que, provavelmente, a totalidade das pessoas, 

satisfeitas as suas necessidades básicas — para o que atuam as reações instintivas —, orienta 

o curso da sua existência mediante um conceito próprio de felicidade: de um modo ou de 

outro, todos querem ser felizes. 

Mas o que é felicidade? Trata-se de algo tangível, mensurável e delimitável? 

Cuida-se de algum estado físico e mental dependente da agregação de fatores materiais? Ou é 

algo cujo alcance demanda a presença apenas de fatores imateriais? A felicidade se associa ao 

prazer, à paz ou ao amor? O seu atingimento exige atividade, disciplina, constância nas 

condutas? Ou, contrariamente, decorre do repouso e da ausência da ordem? 

 
1 TESE APRESENTADA AO XXI CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MAGISTRADOS E 

PROMOTORES DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE (aprovada por unanimidade pela Comissão 

Temática e pela Plenária) Belo Horizonte, MG, 25 a 28 de maio de 2006. 
2 Promotor de Justiça, SP. Formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e em 

Medicina pela Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com especialização 

pelo Programa de Estudos Avançados em Administração Hospitalar e de Sistemas de Saúde, da Fundação 

Getúlio Vargas e da Universidade de São Paulo. Integrou o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 

Justiça da Cidadania do Ministério Público do Estado de São Paulo no período de março de 2004 a março de 

2006 
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Bem se vê que é tarefa hercúlea buscar-se uma definição de felicidade; no 

entanto, se tivermos em conta o fato de que a ideia de conquista da felicidade — ainda que 

indiretamente referida por meio de expressões como “bem-estar”, “qualidade de vida”, “paz 

social”, “segurança pública”, “harmonia familiar”, etc. —, além do papel que representa para 

o projeto de realização existencial das pessoas, repousa como princípio que informa os 

sistemas jurídicos, perceberemos a necessidade de estabelecer alguns marcos que possam, ao 

menos, servir como referências materiais e imateriais para a sua busca; afinal, a construção de 

uma existência feliz se configura como um dos direitos humanos de maior relevância, 

subjacente ao conjunto dos direitos enunciados pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, adotada e proclamada pela Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações 

Unidas em 10 de dezembro de 1948; como bem observou Patrizia Piozzi, Mestre e Doutora 

em Filosofia e professora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, 

“é possível redescobrir nela [na Declaração] não apenas um documento histórico datado, ou 

mais uma versão da inatingível Utopia, mas um manifesto político em prol de uma vida 

universal digna, livre e, porque não, feliz. Invenção do século XVIII no diagnóstico de Saint-

Just, a felicidade pode novamente ser reinventada, apesar daqueles que se empenham 

repetidamente em ‘desinventá-la’3.”  

Vale registrar que essa declaração tem, pelo menos, duas importantes fontes 

inspiradoras, nas quais o direito de busca da felicidade se acha expressamente mencionado; a 

primeira delas, a Declaração de Direitos da Virgínia (aprovada em 12 de junho de 1776), 

dispõe, no seu artigo 1º, que “todos os homens são, por natureza, igualmente livres e 

independentes, e têm certos direitos que lhes são inerentes, dos quais, ao passar a viver em 

sociedade, não poderão, nem eles nem seus descendentes, por nenhum ajuste, ser despojados, 

a saber, o de gozar a vida   e   a  liberdade,   na   posse   dos   meios   para   adquirir  e manter 

propriedade, e o de buscar e conquistar felicidade e segurança”4; por seu turno a segunda, a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (votada em 26 de agosto de 1789 pela 

Assembleia Nacional da França), estabelece, no seu preâmbulo, que a exposição dos “direitos 

naturais, inalienáveis e sagrados do homem” ali se dá para que, entre outras finalidades, “as 

reivindicações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, 

estejam sempre voltadas para a preservação da Constituição e para a felicidade geral.5”  

Ao se ter em vista que o Direito é, em sua essência, instrumento de pacificação 

social e ferramenta para a solução dos conflitos humanos, haverá de se perceber a sua 

orientação teleológica para a construção de um mundo no qual as pessoas possam ir, 
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livremente, em busca da felicidade, quaisquer que sejam as dimensões materiais e imateriais 

desse sonho. 

Aferir, ainda que de modo singelo, a proteção jurídica dos fatores que 

concorrem para o alcance da felicidade é o propósito deste trabalho; antes de se caminhar para 

essa etapa, será útil que se examine a conceituação de felicidade, mesmo que a ela possamos 

nos referir somente por aproximação, em face da evidente dificuldade de se reduzir os seus 

elementos construtivos a um número limitado de fatores materiais e imateriais; sem essa 

definição, ainda que imprecisa e incompleta, será inviável estabelecer-se um balizamento de 

tal proteção, que permita a identificação de direitos e deveres das pessoas e o papel do Estado 

nesse processo. 

 

 

2. CONCEITO DE FELICIDADE 

Segundo o sociólogo e psicólogo social Ruut Veenhoven, que leciona 

Condições Sociais para a Felicidade Humana na Erasmus Universiteit Rotterdam (Holanda), a 

felicidade pode ser definida como “o estágio em que uma completa avaliação que alguém faça 

da sua vida como um todo exibe um resultado positivo”6; como tal, a felicidade, consoante 

Veenhoven, é uma experiência que apenas criaturas dotadas de consciência podem vivenciar, 

tratando-se de fenômeno que não haverá de ser relacionado com condições externas 

particulares ou com um modo de vida7 ; não obstante as múltiplas variáveis que essa avaliação 

individual deve levar em consideração, duas delas, de acordo com Veenhoven, se mostram 

especialmente relevantes: a primeira, o “nível hedônico de afeto”, que ele classifica como o 

componente afetivo da felicidade, corresponde ao grau em que a experiência afetiva é 

dominada pelo deleite durante um certo período8; a segunda, o “contentamento”, por ele 

classificado como o componente cognitivo da felicidade, refere-se ao grau em que a pessoa 

pode perceber, de modo consciente, os seus objetivos a serem alcançados9; para Veenhoven, a 

felicidade não é necessariamente estável, visto que as pessoas podem alterar as suas posturas 

ao longo da vida; tampouco as avaliações da felicidade são definitivas e o seu conceito não 

deve ser confundido com as noções de bem-estar, qualidade de vida, disposição de ânimo, 

saúde mental ou ajustamento10. 

Na Antiguidade, a felicidade não se mostrava como algo atingível por meio da 

ação pessoal — vale dizer, do comportamento de cada um —, mas como produto da sorte e do 

acaso. Em acertada síntese, o historiador Darrin McMahon, da Florida State University 
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(EUA), afirma que a compreensão dos gregos antigos e de boa parte do mundo da 

Antiguidade acerca do tema poderia ser resumida em uma frase: “a felicidade é o que 

acontece conosco, e não temos controle sobre isso”11. Essa visão começou a se modificar com 

uma nova abordagem trazida pelo pensamento socrático, que nos é revelado pela obra de 

Platão; conforme observa McMahon, “enquanto os poetas épicos e dramaturgos trágicos 

tinham aceitado que a felicidade humana está além da intervenção dos homens — controlada 

pela sorte, pelo destino ou pelos deuses —, Sócrates adotou, como ponto de partida, a 

pressuposição de que a felicidade está ao alcance do ser humano”12. 

Já no exame que Christopher Jamison, abade do Mosteiro de Worth 

(Inglaterra), faz do pensamento de Platão, verifica-se que se pode ter, numa visão primitiva, 

um liame que vai das necessidades básicas àquelas que serão atendidas se tivermos sorte; 

todavia, “na visão platônica, outra sequência de vínculos emerge: aquele que vai do desejo 

escolhido à ação que atende a esse desejo e à felicidade quando esse desejo é atendido”13; a 

ligação entre desejo e felicidade não dependerá, pois, da sorte, mas da ação; aduz Jamison que 

Platão — cujos conceitos implicam, em certa medida, um desdobramento do pensamento 

socrático — e os seus contemporâneos afirmavam que “todos os desejos terrenos são 

derivados do mundo de perfeitas ideias e que eles derivam, por fim, do desejo por perfeita 

bondade e perfeita beleza. Tal qual Platão conclui, em O  Simpósio, a felicidade significa a 

posse do que é bom e belo”14. 

Aristóteles, que examina o tema na sua Ética a Nicômaco, refere-se à felicidade 

como algo absoluto e auto-suficiente, tratando-se de atividade afeiçoada à virtude; para o 

Estagirita, se “a felicidade é o exercício da virtude, é razoável admitir-se que será o exercício 

da mais elevada virtude, e esta haverá de ser a virtude ou a excelência do que houver de 

melhor em nós”.15 

A ideia de que a felicidade poderia ser algo alcançável por qualquer pessoa é, 

entretanto, relativamente recente, derivando do avanço que o Iluminismo representou para a 

humanidade; em certa medida, o alvorecer do conceito moderno de democracia e a 

emergência de doutrinas humanistas (fundadas, inclusive, no pressuposto de que todas as 

pessoas seriam, desde o seu nascimento, dotadas de certos direitos, classificados como 

naturais) propiciaram o surgimento de teses que encontraram eco em documentos como a 

Declaração de Direitos da Virgínia e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aos 

quais já nos referimos. 
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É interessante observar o fato de que o direito de busca da felicidade, a 

pressupor a existência de fatores que possam concorrer para o seu alcance — como, por 

exemplo, a saúde, a segurança, a paz, o trabalho, a educação, a cultura, o lazer, o meio 

ambiente equilibrado, etc. —, desafia, de algum modo, a classificação proposta pela teoria dos 

direitos fundamentais, pois, embora possa ser agregado, sob o ponto de vista do contorno que 

assume a partir do século XVIII , àqueles identificados como de primeira geração — vale 

dizer, os direitos à vida, à igualdade e à liberdade em todas as suas dimensões (política, 

econômica  e social) —, depende do atendimento daqueles que integram a segunda (direitos à 

proteção do trabalho, à seguridade social, à educação, à proteção da saúde e à habitação, entre 

outros) e a terceira gerações (direitos à paz universal, ao desenvolvimento sustentável e à 

proteção ambiental, para citar alguns). 

Haverá de se ter em tela que, não obstante a visão personalíssima que cada 

indivíduo possa ter da felicidade, é possível estabelecer-se a necessidade,  para  a  maioria  

das  pessoas,  da  presença  de  fatores materiais (verbi gratia, acesso e proteção da atividade 

produtiva, habitação adequada, alimentação satisfatória, proteção da saúde, ensino de 

qualidade em todos os níveis e transporte seguro e confortável) e imateriais (entre esses, as 

sensações de paz, de segurança, de prazer, de alegria, de conforto e de realização existencial). 

Relativamente à correlação entre renda e felicidade, os economistas Raphael 

Bottura Corbi e Naércio Aquino Menezes-Filho, da Universidade  de São Paulo, em recente 

estudo (2006) sobre os determinantes  empíricos da felicidade no Brasil, observaram que as 

“pessoas que dispõem de níveis de renda mais elevados, em geral, têm mais oportunidades de 

alcançar o que desejam, isto é, elas podem comprar mais bens materiais e serviços. Sendo 

assim, uma renda mais elevada proporciona maior utilidade e, portanto, os mais pobres são,  

teoricamente, mais infelizes. Esta relação entre renda e felicidade num ponto específico no 

tempo e espaço tem sido objeto de estudo de uma vasta agenda de pesquisa e uma grande 

literatura empírica já está disponível para análise. O resultado mais robusto e geral é que as 

pessoas mais ricas, na média, tendem a se considerar mais felizes, ou seja, com maior grau de 

bem-estar subjetivo”16; advertem, entretanto, que renda adicional “não aumenta a felicidade 

infinitamente. A renda parece apresentar uma utilidade marginal decrescente em relação ao 

bem- estar”17; Corbi e Menezes-Filho, a propósito, adotam o entendimento de que “o bem-

estar humano é composto por duas dimensões básicas: a dimensão objetiva e a subjetiva. A 

dimensão objetiva é aquela passível de ser publicamente apurada, observada e medida por 

fora, e que se reflete nas condições de vida registradas por indicadores numéricos de nutrição, 
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saúde, moradia, criminalidade, etc... A dimensão subjetiva consiste na experiência interna de 

cada indivíduo, isto é, tudo aquilo que passa em sua mente de forma espontânea, que ele sente 

e pensa sobre a vida que tem levado (...) Notamos ainda uma dependência recíproca entre 

ambas, a partir da observação de situações extremas: se o lado objetivo do bem- estar não 

preencher requisitos mínimos (alimentação, moradia, saúde etc...), não há mais bem-estar 

possível. Por outro lado, o inverso também é verdadeiro. Para alguém terrivelmente 

deprimido, mesmo cercado de luxo e conforto, o viver torna-se um grande desgosto: ‘não há 

mendigo que eu não inveje só por não ser eu’. A felicidade é algo que está num campo de 

intersecção entre estas duas dimensões do bem-estar.”18 

Como se poderá mensurar a presença e o alcance de fatores tão díspares entre 

si, como os de ordem material e imaterial que concorrem para a conquista da felicidade? 

Essa questão se mostra de grande relevância ante a necessidade de se medir tais 

insumos sob os pontos de vista quantitativo e qualitativo, de modo a permitir, por um lado, 

que os indivíduos e os grupos sociais possam orientar o seu comportamento para melhor 

dispor dos meios para buscar a felicidade e, por outro, que o Estado identifique as ações que 

devem ser encetadas para propiciar ou facilitar, aos cidadãos, o alcance desse objetivo. 

Por certo os indicadores econômicos clássicos — de que são exemplos, a renda 

per capita, o produto interno bruto (PIB) e o produto nacional bruto (PNB)— não se prestam a 

essa tarefa, visto que permitem a mensuração de parte da atividade produtiva humana, pouco 

servindo para avaliação da qualidade de vida, da distribuição da riqueza e da proteção do 

patrimônio ambiental. É nesse cenário que está a surgir uma nova geração de indicadores, que 

tomam como referência principal, para  a sua produção, os componentes sociais e ambientais 

do bem-estar da humanidade, este em estreita relação com o caminho para a felicidade. 

 

 

3. INDICADORES ECONÔMICOS E INDICADORES SOCIAIS 

De acordo com o conceito adotado por Jean Gadrey e Florence Jany- Catrice, 

professores de economia da Université Lille 1, o “PIB é composto de duas partes. A primeira 

é o valor comercial de todos os bens e serviços vendidos no país durante um ano (...) Depois, 

acrescenta-se a esse valor comercial uma segunda parte, que é o custo de produção dos 

serviços não-comerciais das administrações públicas : o ensino público, os serviços oferecidos 

pelos governos municipais, estaduais e federal, etc. A criação de riqueza econômica assim 

mensurada, vale dizer, o PIB, é portanto, note-se, um fluxo de riqueza puramente comercial e 
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monetário. Já o crescimento é a progressão do PIB, isto é, o aumento do volume de toda a 

produção de bens e serviços vendidos, ou que têm um custo monetário, produzidos por 

trabalho remunerado”19. 

Pode-se verificar, pois, que as dimensões do bem-estar (que se vincula ao 

conceito de qualidade de vida) e do desenvolvimento responsável (hoje colocado sob a ótica, 

também, do chamado desenvolvimento sustentável) não são levadas em consideração na 

aferição do PIB e do crescimento econômico. 

Gadrey e Jany-Catrice assim exemplificam o distanciamento existente entre as 

noções de PIB e de crescimento econômico e as ideias de bem-estar e de desenvolvimento: 

uma “sociedade que registra muitos acidentes de trânsito — que exigem cuidados médicos, 

reparos de veículos, serviços de emergência, etc. — tenderá a ter um PIB mais volumoso que 

uma sociedade em que as pessoas dirigem com prudência. Mais exatamente, ela tenderá a 

direcionar uma parte maior de seus recursos econômicos e de suas atividades para a reparação 

de danos, sem que ocorra um avanço global do bem-estar, em vez de destiná-la à produção de 

bem-estar adicional. Exemplo imaginário: se um país remunerasse 10% da população para 

destruir bens, fazer buracos nas estradas, danificar veículos, etc. e 10% para reparar, tapar os 

buracos, etc., ele teria o mesmo PIB que um país onde esses 20% de empregos (cujos efeitos 

sobre o bem-estar se anulam) fossem direcionados para melhorar a expectativa de vida, a 

saúde, os níveis de educação e a participação em atividades culturais e de lazer.”20 

Esses economistas lembram, ainda, que o mesmo raciocínio pode ser aplicado 

aos danos ambientais decorrentes da atividade humana, observando que “o PIB não 

contabiliza as perdas do patrimônio natural, mas contabiliza positivamente sua destruição 

organizada”21; para eles, o PIB, além de não levar em conta perdas do bem-estar, pode não 

agregar contribuições essenciais para o seu alcance, como, por exemplo, o aumento do tempo 

livre das pessoas, o trabalho voluntário e o trabalho doméstico não remunerado22. 

Em percuciente reflexão, Ladislau Dowbor, economista e professor da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, nota que quando “olhamos para esse nosso 

pequeno planeta, percebemos que a natureza funciona em sistema circular. Os pássaros 

comem as frutas e espalham as sementes; as folhas que caem são incorporadas ao solo que, 

por sua vez, se torna fértil e permite o surgimento de outras plantas, ou seja, todo o sistema da 

natureza é circular, de reutilização dos diversos recursos existentes. A vida está baseada nisso. 

O sistema econômico que nós montamos não é circular, de reciclagem, e sim um sistema 

linear. Pegamos recursos naturais, transformando-os em uma indústria, consumimos, e 
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jogamos no lixo sob a forma de plástico. Com isso, estamos acabando com o petróleo no 

planeta. E não estamos recolocando de volta as bases energéticas utilizadas. O petróleo se 

acumulou durante centenas de milhões de anos, e nós teremos acabado com ele em 200 anos. 

A conta que fazemos deste processo é o PIB, o Produto Interno Bruto. Ele é bruto porque não 

calculamos a reposição desses processos. O PIB não mede os resultados em termos de 

qualidade de vida da população. Ele mede o fluxo desse processo linear da rapidez com a qual 

estamos utilizando os recursos. Quando, por exemplo, jogamos dejetos em rios e depois 

somos obrigados a contratar equipes para fazer a limpeza desses rios, estamos aumentando o 

PIB, porque aumentamos o fluxo do uso de recursos. Mas quando pegamos a Pastoral da 

Criança, que por medidas preventivas, sem gastar medicamentos ou com hospitalização, reduz 

a mortalidade das crianças, percebemos que ela não está apenas não aumentando o PIB, mas 

está reduzindo-o, porque  reduziu o gasto com medicamentos, hospitalizações, o uso de 

ambulâncias e o petróleo e a gasolina que o veículo usaria. Fica parecendo que quando o PIB 

aumenta é bom, que usar mais recursos também é, quando, na verdade, estamos gastando os 

recursos do planeta. Essa mudança de pararmos de medir a velocidade com que consumimos 

os recursos e começar a medir quais são os resultados, ou seja, se as pessoas estão com mais 

saúde, se estão com mais acesso à educação, se estamos consumindo de maneira mais 

inteligente, é uma nova contabilidade que está surgindo. O que queremos é maximizar a 

qualidade de vida, queremos que as pessoas vivam de maneira feliz sem destruir o planeta.”23 

Foi exatamente com essa finalidade — medir não mais a riqueza e o 

crescimento econômico somente, mas também o bem-estar e o desenvolvimento responsável 

— que emergiram os chamados indicadores sociais e ambientais. Há vários deles, construídos 

a partir de múltiplas dimensões referentes ao bem-estar e à relação com o meio ambiente, 

diferindo uns dos outros por meio das metodologias empregadas na sua obtenção e dos pesos 

relativos que se conferem aos fatores tomados para a sua mensuração. Dentre tais indicadores, 

mencionam-se, apenas como exemplos, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e a 

pegada ecológica. 

O IDH, na oportuna lição de Gadrey e Jany-Catrice, “é simplesmente a média 

de três indicadores que permitem, cada um, classificar os países de 0 a 1: o produto interno 

bruto (PIB) por habitante (expresso em paridades de poder de compra), a expectativa de vida 

no nascimento e o nível de instrução (medido por um indicador que alia, para dois terços, a 

taxa de alfabetização dos adultos e, para um terço, o índice de escolaridade)”24. 
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A pegada ecológica, por seu turno, parte do pressuposto, segundo Gadrey e 

Jany-Catrice, de que “os recursos renováveis utilizados para satisfazer as necessidades 

econômicas de uma coletividade humana podem quase todos ser convertidos em superfície do 

planeta marcada pelas ‘pegadas da atividade humana’ (...) Mais exatamente, os cálculos 

partem do consumo final de uma determinada população (por exemplo, um país), para em 

seguida proceder a conversões técnicas (em superfícies exploradas por receptores desse 

consumo), em função das técnicas existentes de produção e de exploração da natureza”25. 

Esse índice, em suma, mede o impacto da atividade econômica dos países sobre a superfície 

total do planeta, de modo a permitir a aferição do custo ecológico que ela acarreta. 

Um número crescente de organismos nacionais e internacionais, 

governamentais e não-governamentais, se põe a avaliar — para a eleição de objetivos, a 

fixação de metas e o dimensionamento de ações — não mais apenas a riqueza e o crescimento 

econômico, mas a qualidade de vida, o bem-estar e a proteção ambiental. 

Assim é que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

com a adesão de cento e noventa e um estados-membros das Nações Unidas, estabeleceu os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, num total de oito, por meio dos quais subordina o 

produto da atividade econômica ao desenvolvimento social e à preservação ambiental; são 

eles: 1) erradicar a extrema pobreza e a fome; 2) atingir o ensino básico universal; 3) 

promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 4) reduzir a mortalidade 

infantil; 5) melhorar a saúde  maternal; 6) combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; 

7) garantir a sustentabilidade ambiental e 8) estabelecer uma parceria mundial para o 

desenvolvimento26; anualmente, o PNUD publica o Relatório de Desenvolvimento Humano, 

para o qual se vale do IDH, acima referido. 

Por sua vez, a New Economics Foundation, organização não- governamental 

que atua em vários países com o propósito de buscar o redimensionamento da atividade 

econômica, adota o cálculo do Índice do Planeta Feliz (Happy Planet Index) com base em três 

outros indicadores (a satisfação com a vida, a expectativa de vida e a pegada ecológica)27; 

outras entidades globais como a Redefining Progress28 e o WWF29 (organização de 

preservação da natureza) têm se valido da pegada ecológica como um referencial para as suas 

ações. 

No Brasil, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), vinculado à 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, vem adotando, como 

referência para os seus estudos e  análises da conjuntura social e econômica, o Índice de 
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Qualidade do Desenvolvimento (IQD), composto pelo Índice de Qualidade do Crescimento  

(que  considera  também as  ações  de  proteção ambiental), Índice de Qualidade da Inserção 

Externa e Índice de Qualidade do Bem- Estar30. 

De outra banda, organizações não-governamentais brasileiras, como 

exemplifica o Movimento Nossa São Paulo, que agrega cerca de quinhentos e cinquenta 

entidades e tem, por objetivo, a construção de “uma força política, social e econômica capaz 

de comprometer a sociedade e sucessivos governos com uma agenda e um conjunto de metas 

a fim de oferecer melhor qualidade de vida para todos os habitantes da cidade [de São 

Paulo]”31, têm buscado a produção de indicadores de qualidade de vida que sirvam de 

referência para as ações tanto do Poder Público como de organismos sociais; presentemente, o 

Movimento Nossa São Paulo vem se dedicando à elaboração dos Indicadores de Referência 

de Bem-Estar no Município (IRBEM), que tomam como critérios desde valores pessoais e 

sociais até temas relacionados a saúde, cultura, educação, esporte, lazer, habitação, consumo, 

meio ambiente, mobilidade, segurança, relações humanas, dentre outros32. 

De especial interesse, para esta tese, reveste-se o Índice de Felicidade Nacional 

Bruta (IFNB), adotado pelo Reino do Butão, único país no mundo em que o direito à busca da 

felicidade é expressamente protegido no plano constitucional. Trata-se de índice oficial 

naquele país, servindo de referência para a definição e a implementação de políticas que 

permitam ou facilitem o acesso a fatores, materiais e imateriais, que conduzam à conquista da 

felicidade por seus habitantes; será examinado no capítulo seguinte, de modo mais detido. 

 

 

4. O REINO DO BUTÃO E A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA BUSCA DA 

FELICIDADE NACIONAL BRUTA 

Criou-se, no Reino do Butão, o conceito de Felicidade Nacional Bruta, alçado 

ao status de objetivo nacional colocado sob proteção constitucional. 

Será interessante, para melhor situar a questão, que sejam apontados alguns 

dados sobre o Reino do Butão: trata-se de um país com 38.394km² e aproximadamente 

635.000 habitantes (dados de 2005/2006), localizado na Ásia, na encosta sul do Himalaia 

Oriental, tendo fronteiras ao norte com a China (Tibete) e ao sul com a Índia; sua capital é a 

cidade de Tinfu e a língua nacional é o dzongcá; florestas cobrem 72,5% da sua área, cuja 

superfície é formada por estepes e altas montanhas; a população é predominantemente rural 

(79%) e apresenta uma expectativa de vida de 66 anos para homens e 66,2 para mulheres33. 
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O Reino do Butão — onde vigorava, até recentemente, o absolutismo — é, 

hoje, uma monarquia constitucional democrática;  o atual chefe de Estado é o Rei Jigme 

Khesar Namgyel Wangchuck, quinto da sua dinastia34; o Poder Legislativo é exercido pelo 

Parlamento, formado pelo Rei, o Conselho Nacional (com vinte representantes dos Distritos 

que compõem o país e cinco membros nomeados pelo Rei) e a Assembleia Nacional 

(composta por quarenta e sete membros eleitos por voto direto da população para um mandato 

de cinco anos)35; o Poder Judiciário é formado por cortes subdistritais e distritais, a Alta Corte 

e a Suprema Corte (esta, composta pelo Chefe do Judiciário e mais quatro membros)36. 

A sua economia, embora apresente alguma diversificação, se assenta 

principalmente na produção agrícola, responsável por 33% do Produto Interno Bruto (PIB); o 

país exporta principalmente eletricidade (a sua venda corresponde a 43,7% do total das 

exportações), produtos químicos, metais, madeira, alimentos processados, produtos minerais, 

têxteis, pedras, cimento e produtos de asbestos37; no plano interno, o governo provê, 

gratuitamente, educação e atendimento médico-hospitalar para toda a população38. 

No tocante ao PIB, o Reino do Butão ocupou, em 2008, o 157º lugar na 

classificação de países, de acordo com o Fundo Monetário Internacional37;  entretanto,  em  

um  estudo  da   University   of  Leicester (Inglaterra) no qual se elaborou uma classificação 

que adota a Escala de Satisfação com a Vida como parâmetro, o Reino do Butão nela ocupou, 

em 2006, o 8º lugar, atrás apenas da Dinamarca, da Suíça, da Áustria, da Islândia, das 

Bahamas, da Finlândia e da Suécia40. 

Haverá, possivelmente, muitos motivos que justifiquem esse aparente paradoxo 

que emerge da comparação entre o PIB do Reino do Butão e o grau de satisfação com a vida 

que exibem os seus cidadãos; alguns, certamente, dizem respeito à dissociação entre riqueza 

material e bem-estar; outros, serão concernentes ao modo de vida do povo butanês, aos seus 

padrões culturais e às suas expectativas existenciais; entretanto, não se poderá deixar de lado, 

para a compreensão desse fenômeno, o fato de que a busca da felicidade, para o Reino do 

Butão, é tratada como direito a ser protegido por meio da ação do Estado, que intervém nas 

diversas dimensões, materiais e imateriais, que possam concorrer para que as pessoas venham 

a alcançá-la. 

Assim é que a Constituição do Reino do Butão, no seu artigo 9 (que cuida dos 

Princípios de Política do Estado), dispõe, no item 2, que o “Estado se empenhará para 

promover as condições que permitirão  a busca da Felicidade Nacional Bruta”; além disso, o 

artigo 20 (que disciplina as ações do Poder Executivo) estatui, no seu item 1, que o “Governo 
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deverá proteger e fortalecer a soberania do Reino, provê-lo de bom governo e assegurar a paz 

,a segurança, o bem-estar e a felicidade do povo”41. 

Para o planejamento e a implementação de políticas direcionadas para esses 

objetivos, há um órgão, denominado, a partir de 24 de janeiro de 2008, Comissão para a 

Felicidade Nacional Bruta (CFNB), que tem, como principais finalidades, a promoção de 

medidas voltadas para o investimento no bem supremo da nação, a construção de uma 

existência em harmonia com a tradição e a natureza, a eficácia e a qualidade do governo e o 

desenvolvimento de uma economia dinâmica que sirva de base para uma vigorosa 

democracia42. 

A partir de novembro de 2008, passou o Reino do Butão a adotar, como 

principal indicador social, o Índice de Felicidade Nacional Bruta (IFNB), destinado a servir de 

parâmetro para as ações da CFNB43. 

O IFNB é elaborado a partir de nove dimensões, cada uma delas avaliadas por 

uma quantidade variável de indicadores: bem-estar psicológico (onze indicadores), uso do 

tempo (dois indicadores), vitalidade da comunidade (dezesseis indicadores), cultura (nove 

indicadores), saúde (sete indicadores), educação (quatro indicadores), ecologia (cinco 

indicadores), padrão de vida (oito indicadores) e qualidade do governo (sete indicadores); os 

indicadores são obtidos mediante questionários, cujas respostas são classificadas, 

quantificadas e consolidadas em um número situado num intervalo entre zero e um, que 

constitui o IFNB44. 

Por fim, cabe destacar que a CFNB estabeleceu uma Estratégia para a 

Felicidade Nacional Bruta, que deverá servir de base para a elaboração dos planos 

quinquenais do Estado butanês até o ano de 2028.45 

 

 

5. A FELICIDADE NO ÂMBITO DA ORDEM JURÍDICA BRASILEIRA 

Se é verdade que não dispomos, no Brasil, de normas constitucionais e 

infraconstitucionais que sejam expressamente dirigidas para a tutela jurídica do direito à 

busca da felicidade, igualmente é verdadeiro que a ordem jurídica vigente protege e confere 

eficácia normativa a grande parte dos fatores materiais e imateriais que contribuem para o seu 

alcance. 

Assim é, desde logo, com a dignidade da pessoa humana, um dos fatores 

imateriais mais relevantes para a construção da felicidade, estabelecida pelo enunciado 
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normativo do art. 1º da Carta Constitucional de 1988 como um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil; no correto entender de Alexandre de Morais, Livre-Docente em Direito 

Constitucional pela Universidade de São Paulo, o princípio fundamental da dignidade da 

pessoa humana “apresenta-se em uma dupla concepção. Primeiramente, prevê um direito 

individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais 

indivíduos. Em segundo lugar, estabelece verdadeiro dever fundamental de tratamento 

igualitário dos próprios semelhantes. Esse dever configura-se pela exigência do indivíduo 

respeitar a dignidade de seu semelhante tal qual a Constituição Federal exige que lhe 

respeitem a própria. A concepção dessa noção de dever fundamental resume-se a três 

princípios do direito romano: honestere vivere (viver honestamente), alterum non laedere (não 

prejudique ninguém) e suum cuique tribuere (dê a cada um o que lhe é devido). 

Ressalte-se, por fim, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

adotada e proclamada pela Resolução nº 217 A (III) da Assembléia Geral das Nações Unidas, 

em 10-12-1948 e assinada pelo Brasil na mesma  data, reconhece a dignidade como inerente a 

todos os membros da família humana e como fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 

mundo.”46 

Deve-se ter em vista, ainda, que o conjunto dos direitos fundamentais, 

relacionados estreitamente ao princípio da dignidade da pessoa humana, guarda notável 

conformidade com o direito à busca da felicidade, considerando-se a afinidade axiológica 

entre este e aqueles. 

É oportuno lembrar, aqui, a lição de Jorge Miranda, professor de Direito 

Constitucional da Universidade de Lisboa, para quem, pelo “menos, de modo directo e 

evidente, os direitos, liberdades e garantias pessoais e os direitos económicos, sociais e 

culturais comuns têm a sua fonte ética na dignidade da pessoa, de todas as pessoas. Mas quase 

todos os outros direitos, ainda quando projectados em instituições, remontam também à idéia 

de proteção e desenvolvimento das pessoas. A copiosa extensão do elenco não deve fazer 

perder de vista esse referencial”47; em igual sentido caminha o notável constitucionalista José 

Afonso da Silva, professor aposentado da Universidade de São Paulo, ao sustentar que a 

dignidade da pessoa humana “é um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos 

fundamentais do homem, desde o direito à vida (...) Daí decorre que a ordem econômica há de 

ter por fim assegurar a todos existência digna (art. 170), a ordem social visará a realização da 

justiça social (art. 193), a educação, o desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL  DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

 

26 
 

exercício da cidadania (art. 205) etc., não como meros enunciados formais, mas como 

indicadores do conteúdo normativo eficaz da dignidade da pessoa humana.”48 

Tenha-se em foco, ademais, que outro fator essencial para o alcance da 

felicidade, a boa qualidade da vida comunitária — que depende, por  um lado, do 

estabelecimento de relações interpessoais harmônicas, pacíficas e solidárias entre os 

integrantes de uma determinada coletividade e, por outro, da garantia que o Estado deve 

propiciar aos cidadãos no tocante ao exercício da liberdade, vista em todas as suas dimensões 

—, é elevado ao patamar dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, visto 

que os preceitos insculpidos na regra do art. 3º, I e IV, da Constituição Federal estatuem, 

como tais, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação; haverá de se consignar, por oportuno, na mesma senda de compreensão do 

tema, que não será possível atingir-se um grau satisfatório nas relações comunitárias — vale 

dizer, na construção da boa qualidade da vida comunitária — se estas não se fundarem numa 

base de respeito interpessoal que pressuponha o tratamento igualitário entre os seres humanos, 

despido de quaisquer atitudes discriminatórias no que concerne à origem, às raízes étnicas, ao 

sexo e à idade das pessoas. 

Por outro lado, reconhecida a necessidade de se prover todos os cidadãos dos 

recursos necessários a uma vida com acesso à educação, à assistência médico-hospitalar, à 

cultura, ao lazer, a condições dignas de habitação, de transporte e de trabalho com 

remuneração adequada, indispensáveis como fatores materiais para a conquista da felicidade, 

a norma do art. 3º, II e III, da Constituição de 1988 consagra como objetivos fundamentais do 

Estado brasileiro a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da 

marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. 

É possível, portanto, extrair-se do exame articulado desses preceitos 

constitucionais a ideia de que a aspiração à felicidade informa os fundamentos e os objetivos 

da República Federativa do Brasil, subjacente que se acha aos enunciados das regras que a 

eles se referem. 

Mais ainda: essa ideia, fundada em suporte constitucional teleologicamente 

orientado para propiciar, aos cidadãos, o alcance dos fatores materiais e imateriais que lhes 

possibilitem a realização existencial e a conquista da felicidade, permeia o regramento 

infraconstitucional em todos os seus ramos, quer se trate da proteção da vida, da saúde, da 

educação, da cultura, da família, da criança e do adolescente, do idoso, das minorias, da 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL  DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

 

27 
 

segurança pública, da paz social, do meio ambiente ou da higidez da atividade produtiva, 

apenas para citar alguns. 

É preciso observar que, para uma interpretação dessa ordem das normas 

jurídicas, constitucionais e infraconstitucionais, será necessária uma operação lógica que, 

além de considerar, para a sua realização, a inafastabilidade do aporte de referências 

extrajurídicas (que provenham, verbi gratia, de ciências como a sociologia, a antropologia ou 

a economia), vá além dos estritos limites — e das limitações — do positivismo jurídico — 

especialmente do normativismo kelseniano, centrado na teoria pura do direito —, cuja 

superação tem sido objeto de alentados estudos que lançam novos olhares críticos, fundados 

em sólidos alicerces metodológicos, sobre essa corrente de pensamento. 

Entre tais estudos, anotam-se, de início, os de Carlos Cossio, cuja contribuição 

ao estudo do Direito, centrada na formulação da sua teoria egológica, é, no dizer de Eduardo 

Carlos Bianca Bittar, Livre-Docente em Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo, 

e Guilherme Assis de Almeida, Doutor em Filosofia do Direito pela mesma universidade, “a 

nova forma de olhar a norma, que deixa de ser o principal elemento da ciência jurídica e 

transforma-se em seu principal meio de conhecimento. Mais importante que a própria norma é 

a conduta humana e a interação do ego em sociedade, sendo que uma de suas projeções é o 

‘dever-ser’ (...) O pensamento de Carlos Cossio faz do Direito um fenômeno incorporado à 

vida social e que pulsa no cotidiano dos homens”49. 

Cumpre também, neste passo, referir-se à obra de Chaïm Perelman: o seu 

pensamento, no dizer de Bittar & Almeida, “volta-se menos para as estruturas formais do 

pensamento jurídico e mais para a práxis do direito (...) Quer-se verificar o que efetivamente 

acontece na prática dos tribunais para se determinar o que o jurista exerce por meio de seu 

raciocínio argumentativo. Procura-se com esse modelo de preocupação filosófica aproximar-

se a teoria da prática, distanciando os olhos do jurista do purismo da lógica formal, que, por 

influência dos estudos positivistas, vieram a desembocar na área jurídica.”50 Assinalam Bittar 

& Almeida, ao aferir a dimensão da lógica da argumentação na tese perelmaniana, que o 

“mito da verdade não existe no pensamento de Perelman, uma vez que o termo verdade é 

substituído por outros mais apropriados para expressar o que é próprio do raciocínio jurídico, 

a saber, o razoável, o equitativo, o aceitável, o admissível (...) É em discurso que se constrói o 

saber jurídico; é em discurso que se constrói a justiça, a equidade, a razoabilidade, a 

aceitabilidade das decisões judiciais (...) A lógica da argumentação, frontalmente contrária à 

lógica formal, diametralmente oposta à proposta por Hans Kelsen, pretensamente científica, 
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vislumbra na atividade do juiz um complexo empreendimento de elaboração, condensação, 

valoração, ponderação, divisão de elementos de diversas naturezas, em que não somente a 

norma jurídica é um ponto de referência, pois divide espaço e, por vezes, colide com 

impressões psicológicas, histórias e vivência comunitárias, intuições pessoais, provas não 

produzidas (...) que para outros modelos teóricos são simplesmente motivo de desprezo.”51 

Em outra linha de abordagem crítica do positivismo jurídico, Luís Roberto 

Barroso, Mestre em Direito pela Yale University e professor de Direito Constitucional da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ressalta que o “Direito, ao contrário de outros 

domínios, não tem nem pode ter uma postura puramente descritiva da realidade, voltada para 

relatar o que existe. Cabe-lhe prescrever um dever-ser e fazê-lo valer nas situações concretas. 

O Direito tem a pretensão de atuar sobre a realidade, conformando-a e transformando-a. Ele 

não é um dado, mas uma criação. A relação entre o sujeito do conhecimento e seu objeto de 

estudo — isto é, entre o intérprete, a norma e a realidade — é tensa e intensa. O ideal 

positivista de objetividade e neutralidade é insuscetível de realizar-se”52; segundo Barroso, o 

“pós-positivismo é uma superação do legalismo, não com recurso a idéias metafísicas ou 

abstratas, mas pelo reconhecimento de valores compartilhados por toda a comunidade. Estes 

valores integram o sistema jurídico, mesmo que não positivados em um texto normativo 

específico. Os princípios expressam os valores fundamentais do sistema, dando-lhe unidade e 

condicionando a atividade do intérprete. Em um ordenamento jurídico pluralista e dialético, 

princípios podem entrar em rota de colisão. Em tais situações, o intérprete, à luz dos 

elementos do caso concreto, da proporcionalidade e da preservação do núcleo fundamental de 

cada princípio e dos direitos fundamentais, procede a uma ponderação de interesses. Sua 

decisão deverá levar em conta a norma e os fatos, em uma interação não formalista, apta a 

produzir a solução justa para o caso concreto, por fundamentos acolhidos pela comunidade 

jurídica e pela sociedade em geral. Além dos princípios tradicionais como Estado de direito 

democrático, igualdade e liberdade, a quadra atual vive a consolidação do princípio da 

razoabilidade e o desenvolvimento do princípio da dignidade da pessoa humana.”53 

Para uma nova forma de contemplar o mundo contemporâneo sob uma ótica 

pós-positivista — fundada na percepção da existência de novas expectativas no que concerne 

às relações entre os povos, balizadas por uma ordem jurídica internacional que se assenta nas 

doutrinas da paz, dos direitos humanos e da proteção ambiental e calcadas no respeito à 

diversidade étnica e cultural dos povos —, mostra-se inevitável a adoção, no campo do 

Direito, de novos paradigmas; o Direito haverá de  se ajustar, plasticamente, às novas 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL  DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

 

29 
 

exigências que lhe são trazidas pela globalização, pelos problemas ecológicos que afetam a 

vida e a saúde de todos os seres vivos, pelos novos meios de comunicação, pelas relações 

econômicas entre os países e pelas novas demandas concernentes à qualidade de vida; a busca 

da felicidade, colocada no conjunto dos direitos transindividuais — pois não mais vista 

apenas como desejo meramente individualista afinado com conceitos da filosofia clássica 

recuperados pelo Iluminismo, mas como aspiração também da coletividade, já que o alcance 

da felicidade depende, muito, da higidez das relações interpessoais — e tomada como 

referência importante para a realização existencial dos seres humanos, se insere, seguramente, 

entre os objetos de interesse de um Direito sintonizado com a modernidade. 

Afinal, como bem lembram Bittar & Almeida, a “emergência do sentimento, a 

ampliação do lugar da mulher nas deliberações sociais e políticas, a construção de uma 

economia do cuidado, a transformação das práticas do direito, a criação de mecanismos 

alternativos de construção de justiça, a discussão sobre o papel necessário e convergente do 

diálogo nas práticas sociais, a luta pelo cuidado ambiental são demonstrações claras de que 

reações estão se processando no interior da civilização como importantes conquistas, a 

revelarem a mudança de paradigma.”54 

 

 

6. O MINISTÉRIO PÚBLICO E A BUSCA DA FELICIDADE 

Quando se consideram as múltiplas atribuições institucionais do Ministério 

Público, fixadas pela Carta Constitucional de 1988, voltadas, essencialmente, para a 

consolidação do Estado de Direito e para a construção de uma sociedade democrática, 

pluralista e pacífica, na qual se dê a erradicação da pobreza e a supressão das desigualdades 

sociais e regionais, tem-se a percepção da magnitude e da multiplicidade das tarefas que lhe 

incumbem. 

Entretanto, não obstante o esforço exigido para o atendimento dessa missão, 

deve-se estar atento para o fato de que as demandas do mundo contemporâneo aportam, no 

plano jurídico, novos desafios para o Parquet; vale dizer, um novo olhar sobre a realidade das  

mudanças que se operam nas relações humanas e nas relações com o meio ambiente, a 

implicar a criação de novos paradigmas, traz a necessidade de eventuais realinhamentos dos 

objetivos e metas institucionais, determinantes, por sua vez, de recomposições da sua 

estratégia de atuação. 
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Já se disse alhures que o direito de busca da felicidade desafia, de algum modo, 

a classificação proposta pela teoria dos direitos fundamentais, porque deve ser visto sob a 

perspectiva  da transversalidade entre os direitos de primeira (direitos civis e políticos 

relacionados à liberdade, à igualdade e à fraternidade), segunda (direitos sociais, culturais e 

econômicos) e terceira (direitos ao desenvolvimento, à paz, à autodeterminação, ao meio 

ambiente saudável, à boa qualidade de vida, etc.) gerações; em todos esses agrupamentos, 

encontram-se direitos consagrados, inequivocamente, como fatores materiais e imateriais 

necessários para o alcance da felicidade; agregam-se a esses direitos os de quarta geração, que 

são, no dizer de Paulo Bonavides, Professor Emérito da Faculdade de Direito da Universidade 

Federal do Ceará e Doutor honoris causa da Universidade de Lisboa, “o direito à democracia, 

o direito à informação e o direito ao pluralismo”53; ensina esse notável mestre 

constitucionalista que esses direitos “não somente culminam a objetividade dos direitos das 

duas gerações antecedentes como absorvem — sem, todavia, removê-la — a subjetividade 

dos direitos individuais, a saber, os direitos da primeira geração. Tais direitos sobrevivem, e 

não apenas sobrevivem, senão que ficam opulentados em sua dimensão principal, objetiva e 

axiológica, podendo, doravante, irradiar-se com a mais subida eficácia normativa a todos os 

direitos da sociedade e do ordenamento jurídico”56; para Bonavides, “os direitos da quarta 

geração compendiam o futuro da cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos. Tão-

somente com eles será legítima e possível a globalização política.”57 

Percebida, a busca da felicidade, como direito que informa a ordem jurídica, 

cumprirá ao Ministério Público atuar para que os fatores materiais e imateriais de que ela 

depende possam ser colocados à disposição dos cidadãos; não se está a falar, aqui, 

propriamente, de novas demandas trazidas ao campo de atuação ministerial, mas de uma nova 

perspectiva sob a qual o alcance de tais fatores deva ser contemplado; a Instituição precisa 

estar atenta para a reordenação das necessidades pessoais, sociais e ambientais, vistas não 

mais como temas colocados em planos estanques, mas organicamente relacionados entre si, 

de modo dinâmico. 

 

 

7. PROPOSTAS 

Propõe-se, a partir do que se vem de expor, reconhecer-se que: 

1º) a realização existencial dos seres humanos — que adota a felicidade como uma das suas 

referências — não se funda apenas na conquista da riqueza e do desenvolvimento econômico, 
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mas depende também do alcance da paz, da boa qualidade de vida, do bem-estar físico, 

mental e social, de relações interpessoais saudáveis e de uma vivência harmônica e 

equilibrada com o meio ambiente, fatores cuja presença, ou não, deve ser aferida não somente 

por meio dos indicadores econômicos clássicos, mas também por novos, destinados à 

mensuração da qualidade de vida, do bem-estar e do bom uso dos recursos naturais; 

2º) a busca da felicidade — vista não mais como objetivo exclusivamente individual, mas, 

também, como direito transindividual — se insere no conjunto dos direitos protegidos pela 

ordem jurídica, interpretada sob a plasticidade da visão pós-positivista, sintonizada com o 

mundo real e a modernidade; 

3º) pode o Ministério Público, atento à sua missão constitucional, delineada pela Carta 

Constitucional de 1988, trazer essa leitura das novas demandas sociais para o âmbito da sua 

atuação, fertilizando-a com a perspectiva de agir em favor de maior qualidade de vida, de 

relações mais adequadas com o meio ambiente e da disponibilização, para os cidadãos, dos 

fatores materiais e imateriais que possibilitem o alcance da felicidade. 
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A PROTEÇÃO JURÍDICA DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA AUTO-ESTIMA 

DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFRODESCENDENTES1 

 

LEGAL PROTECTION OF THE SELF-ESTEEM BUILDING PROCESS OF 

CHILDREN AND ADOLESCENTS 

Antonio Ozório Leme de Barros2  

 

 

RESUMO:  

No contexto do racismo brasileiro, crianças e adolescentes afrodescendentes são vítimas de 

um processo discriminatório contínuo e multifacetado, que as leva à formação de baixa 

autoestima, a lhes acarretar prejuízos na construção da personalidade. Sustenta-se a 

possibilidade de atuação do Ministério Público, nos âmbitos da família, da escola e do meio 

social, em favor de práticas que contribuam para a elevação da autoestima dessas crianças e 

adolescentes, como parcela do esforço pela redução das desigualdades sociais, do qual se acha 

incumbido por força de disposições constitucionais.  Propõe-se que o Ministério Público, 

fundado no estatuído pelas normas dos arts. 127, caput, da Constituição Federal e 201, V e 

VIII, da Lei nacional n° 8.069/90, sempre que se configurar hipótese para tanto, atue — 

valendo-se das ferramentas jurídicas de que dispõe — em favor da formação positiva da 

autoestima das crianças e adolescentes afrodescendentes. Tal atuação poderá contemplar, 

dentre os diversos caminhos que se abrem nessa direção: a) a ampliação de canais de 

atendimento que possibilitem a identificação de problemas decorrentes do preconceito e de 

práticas discriminatórias; b) o acompanhamento dos programas escolares, com o fim de se 

 
1 TESE APRESENTADA AO XXI CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MAGISTRADOS E 

PROMOTORES DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE (aprovada por unanimidade pela Comissão 

Temática e pela Plenária) Belo Horizonte, MG, 25 a 28 de maio de 2006. 
2 Promotor de Justiça, SP. Formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e em 

Medicina pela Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com especialização 

pelo Programa de Estudos Avançados em Administração Hospitalar e de Sistemas de Saúde, da Fundação 

Getúlio Vargas e da Universidade de São Paulo. Integrou o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 

Justiça da Cidadania do Ministério Público do Estado de São Paulo no período de março de 2004 a março de 

2006 
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detectar possíveis violações de direitos fundamentais; c) o contato permanente com as 

autoridades de ensino e professores e d) reuniões com organizações empenhadas na defesa 

dos direitos dos afrodescendentes. 

PALAVRAS-CHAVE: Crianças e Adolescentes Afrodescendentes. Construção da 

Autoestima.   

 

 

Para a infância negra  

construiremos um mundo diferente  

nutrido ao axé de Exu 

ao amor infinito de Oxum à compaixão de Obatalá 

à espada justiceira de Ogum 

 

Nesse mundo não haverá trombadinhas 

pivetes pixotes 

e capitães de areia 

(Abdias Nascimento) 

 

 

EXPOSIÇÃO DA TESE E DA PROPOSIÇÃO3 

 

1. A FARSA DA DEMOCRACIA RACIAL 

O Brasil exibe ao mundo uma vergonhosa contradição: não obstante ostente 

resultados econômicos muito exuberantes — o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro foi, em 

2005, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE4, 

da ordem de R$ 1.937.600.000.000,00, pelo que o País se encontra situado em 11° lugar na 

 
3 Quero consignar aqui, desde logo, pela oportunidade, a minha expressão de perene agradecimento à Professora 

Roseli Fischmann, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de São Paulo, Visiting Scholar 

da Harvard University no período de 2003 a 2005 e Presidente do Júri Internacional do Prêmio Unesco de 

Educação para a Paz, por sua contribuição à realização deste trabalho, que se deu, sobretudo, mediante valiosas 

sugestões sobre linhas de abordagem do tema e a gentil permissão de acesso a sua biblioteca.  
4 Vide na Internet, a página <www.ibge.gov.br> (acesso em 14 de abril de 2006). 

 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA  ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

 

36 
 
 
 
 
 
 

classificação das maiores economias do mundo5—, seu povo vive num contexto de enormes 

desigualdades sociais, que se repetem em sucessivas gerações: consoante o Relatório do 

Desenvolvimento Humano de 2005, que foi publicado pelo Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD), os dez por cento (10%) mais pobres da população brasileira 

alcançam apenas sete décimos por cento (0,7%) da renda nacional, ao passo que os dez por 

cento (10%) mais ricos têm em seu poder quarenta e sete por cento (47%) dessa renda6. 

A análise metodologicamente correta desse quadro não pode deixar de 

considerar as múltiplas vertentes que compõem esse painel da pobreza no Brasil. Todavia, 

nenhuma dessas vertentes — nas quais podem ser incluídas, dentre outras, a escolarização, as 

assistências materno-infantil e médica, as condições habitacionais e sanitárias, a formação 

profissionalizante, o acesso ao emprego e a remuneração do trabalho assalariado — apresenta 

indicadores tão expressivos — e dramáticos, diga-se — como a exclusão social a que se 

acham sujeitos os afrodescendentes7. 

O economista Ricardo Henriques (mestre em Economia pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro e doutorando em Economia pela Universidade de Paris X – 

Nanterre), em estudo produzido para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, observa que os  

 

“brasileiros afro-descendentes constituem a segunda 

maior nação negra do mundo, atrás somente da Nigéria. 

Em 1999, de acordo com a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), entre os cerca de 160 

milhões de indivíduos que compunham a população 

 
5 Vide, na Internet, a página <www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u106420.shtml> (acesso em 14 de 

abril de 2006). 
6 Cf. ONU/PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Informe sobre desarrollo 

humano 2005. Madrid, Mundi-Prensa, 2005. p. 62. 
7 Termo aqui adotado para designar a coletividade de pessoas de cor preta ou parda (de acordo com a 

classificação racil empregada pelo IBGE) cuja característica predominante é a de ter ascendentes africanos que 

tenham sido levados à força, para servirem como escravos, aos países que empregaram, até o século XIX, essa 

odiosa modalidade de mão-de-obra. 
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brasileira, 54% se declaravam brancos, 39,9% pardos, 

5,4% pretos, 0,46% amarelos e 0,16% índios”.8 

 

Nesse estudo, Henriques chama atenção para o fato de que, em 1999,  

 

“de acordo com as informações da PNAD, cerca de 34% 

da população brasileira vivia em famílias com renda 

inferior à linha de pobreza, e 14% em famílias com renda 

inferior à linha de indigência [Segundo nota que 

Henriques insere em seu trabalho, a linha de indigência 

refere-se aos custos de uma cesta alimentar, 

regionalmente definida, que atenda às necessidades de 

consumo calórico mínimo de um indivíduo, enquanto a 

linha de pobreza inclui, além dos gastos com alimentação, 

um mínimo de gastos individuais com vestuário, habitação 

e transportes.] 

 

(...) 

 

Mas, e a composição racial da pobreza? Será que a 

composição racial da população pobre respeita os 

mesmos pesos da população total? Será que nosso 

contingente de 53 milhões de pobres e 22 milhões de 

indigentes está ‘democraticamente‘ distribuído, 

preservando na distribuição da pobreza um perfil 

socioeconômico sem viés racial? (...) a resposta a essas 

questões é negativa. Os negros em 1999 representam 45% 

 
8 BRASIL (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). Texto para discussão nº 807. Desigualdade racial no 

Brasil: evolução das condições de vida na década de 90. Brasília. Henriques, Ricardo. 2001. p. 4. Texto 

disponível na página <http://www.ipea.gov.br> –Acesso em 20 de abril de 2006. 
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da população brasileira, mas correspondem a 64% da 

população pobre e 69% da população indigente.”9 

 

Não terá sido outro, certamente, o motivo que levou o professor e ex-ministro 

Paulo Renato Souza a observar, em 2000, quando da comemoração dos setenta anos de 

existência do Ministério da Educação, que as elites brasileiras, ao negar aos negros, ex-

escravos e seus descendentes o acesso à educação, decidiram que a pobreza no Brasil também 

teria cor.10 

Essa situação de miséria a que se encontra submetida parcela considerável da 

população afrodescendente deriva diretamente da escassez de oportunidades de acesso aos 

meios que lhes possam conferir dignidade à existência; não se tem, no Brasil, pelo menos até 

um passado recente, um histórico de políticas públicas e sociais que permitissem a ruptura do 

ciclo de reprodução da pobreza dos afrodescendentes; esses cidadãos, cujos ancestrais, 

provindos de diferentes nações e etnias africanas, amargaram, durante aproximadamente 350 

anos (da metade do século XVI até o final do século XIX), a ignomínia da escravidão, 

compõem sucessivas gerações que se vêem sem chances de acesso à educação, ao trabalho 

condignamente remunerado, a serviços de saúde, a programas habitacionais, etc. 

Poder-se-ia dizer que esse quadro é o da pobreza globalmente considerada no 

Brasil, independentemente da raça dos cidadãos que compõem o grupo social dos pobres; 

todavia, sólidos estudos no campo da economia (como o de Ricardo Henriques, acima 

referido) e das ciências sociais têm apontado, de modo claro e inconfundível, que o fator 

racial tem papel relevante na composição do painel da miséria brasileira11. 

Durante algum tempo, nutriu-se a falsa idéia de que vivíamos em uma 

democracia racial; esse mito, aos poucos, vem sendo demolido a golpes de realidade: não é 

mais possível aceitar que não haja discriminação racial no Brasil; essa discriminação, no 

dizer, da professora Eliane dos Santos Cavalleiro (mestra e doutora em Educação pela USP), 

 

“se evidencia quando, em condições sociais dadas, de 

suposta igualdade entre brancos e negros, se identifica um 

favorecimento para um determinado grupo nos aspectos 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA  ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

 

39 
 
 
 
 
 
 

social, educacional e profissional. Fato que expressa um 

processo institucional de exclusão social do grupo, 

desconsiderando suas habilidades e conhecimentos”12. 

 

Conforme preleciona Vera Lúcia Néri da Silva (mestra em Educação pela 

Universidade Federal Fluminense), 

 

“racismo é um conjunto de discriminações e exclusões 

ideologicamente justificadas como resultantes de 

deficiências físicas, morais e intelectuais dos indivíduos 

discriminados. Podemos então concluir (...) que o racismo 

brasileiro é um fenômeno histórico que postula a 

supressão categórica da população negra (e também a 

indígena), vista como subordinada e inferior.”13 

 

Para o sociólogo Rafael Guerreiro Osório (mestre e doutor em Ciências Sociais 

pela Universidade de Brasília), que examinou esse tema em estudo produzido para o IPEA, 

nas  

“décadas de 1940 e 1950, foram realizadas algumas 

pesquisas que contribuíram para fortalecer idéias que 

alimentavam o mito da democracia racial. 

(...) 

Somente na década de 1970, estudos com base em 

levantamentos que permitiam comparar brancos e negros 

no Brasil inteiro começaram a mostrar que, apesar do 

intenso desenvolvimento econômico experimentado no 

pós-guerra, as desigualdades entre negros e brancos não 

só continuavam intensas como amplamente disseminadas. 

Segundo a nova visão do problema, tais desigualdades 

não podiam mais ser consideradas apenas frutos dos 
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efeitos inerciais do passado escravo. Isso possibilitou que, 

a partir da década de 1980, começassem a surgir 

pesquisas com informações mais detalhadas sobre a 

extensão e o caráter das desigualdades raciais e a sua 

relação com os processos de mobilidade social no Brasil. 

Tais estudos comprovaram que ainda que se compare 

brancos e negros de mesmo nível socioeconômico, 

persistem desigualdades entre eles inatribuíveis a outras 

fontes que não o racismo.”14 

 

Há que se ressaltar o fato de que o racismo brasileiro assume uma característica 

que dificulta sobremodo o seu combate: trata-se de um racismo que não se reconhece como 

tal. Sob a capa da falsa cordialidade esconde-se uma gama enorme de preconceitos contra 

afrodescendentes, que frequentemente deságuam em práticas discriminatórias. 

Esse racismo não declarado fica bem evidenciado, em termos objetivos, 

quando nos defrontamos com os resultados de uma pesquisa que o Instituto de Pesquisas 

Datafolha realizou em abril de 1995 em todo o País, por meio de entrevistas com mais de 

cinco mil pessoas: quando se lhes indagou se os brancos têm preconceito de cor em relação 

aos negros, 89% dos entrevistados responderam que sim; entretanto, perguntados se tinham 

preconceito de cor em relação aos negros, 88% dos entrevistados não-negros disseram que 

não15. Racismo sem racistas? 

É dentro desse contexto que se pretende seja examinada, de forma mais 

acurada, a construção da auto-estima das crianças e dos adolescentes afrodescendentes, 

elemento de fundamental importância na formação da personalidade, fato que a torna objeto 

da proteção jurídica no âmbito do Direito da Infância e da Juventude; busca- se demonstrar, 

neste estudo, que, agindo na proteção dos fatores que concorrem para que crianças e 

adolescentes afrodescendentes possam ter elevada auto-estima, operadores jurídicos e sociais 

que atuam no campo da defesa dos direitos da infância e da juventude darão uma contribuição 

decisiva para a redução das desigualdades sociais. 
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2. AUTO-ESTIMA: CONCEITO E SUA  IMPORTÂNCIA NO DESENVOLVIMENTO 

DA PERSONALIDADE 

Procuramos, nos valer, neste tópico, da valiosa contribuição que pesquisadores 

no campo da Psicologia Humana podem nos oferecer para a compreensão do que seja auto-

estima e da sua participação no processo de construção da personalidade. 

Auto-estima é, segundo o conceito de Stanley Coopersmith, apresentado em 

sua obra The antecedents of self-esteem (San Francisco, Freeman, 1967) 

 

“a avaliação que o indivíduo faz, e que habitualmente 

mantém, em relação a si mesmo. Expressa uma atitude de 

aprovação ou desaprovação e indica o grau em que o 

indivíduo se considera capaz, importante e valioso. Em 

suma, a auto-estima é um juízo de valor que se expressa 

mediante as atitudes que o indivíduo mantém em face de si 

mesmo. É uma experiência subjetiva que o indivíduo 

expõe aos outros por relatos verbais e  expressões 

públicas de comportamentos.”16 

 

Esclarecem as professoras Mônica Gobitta (mestra em Psicologia Escolar pela 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas) e Raquel Souza Lobo Guzzo (professora 

titular do Instituto de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas) que 

 

“Coopersmith (1967) estudou as condições e experiências 

concretas que fortalecem ou debilitam a auto-estima, 

empregando tradicionais métodos psicológicos, 

particularmente mediante a observação controlada. 

Considerou que as maiores relevâncias para o seu estudo 

são as indicações de que dominação de crianças, rejeição 

e punição severa resultam em auto-estima rebaixada. Sob 

tal condição, as crianças experimentam menos o amor e 
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sucesso, e tendem a ficar geralmente submissas e passivas 

(embora mudando de comportamento, ocasionalmente, 

para o oposto extremo de agressão e dominação). 

Crianças criadas sob tais circunstancias, segundo este 

autor, têm menor probabilidade de serem realistas e 

efetivas no seu dia-a-dia, e têm mais probabilidade de 

manifestar padrões de comportamento anticonvencionais. 

 

(...) 

 

Alguns fatores que determinam a auto-avaliação foram 

elencados por Coopersmith (1967): a) o valor que a 

criança percebe dos outros em direção a si, expresso em 

afeto, elogios e atenção; b) a experiência da criança com 

sucessos ou fracassos; c) a definição individual da 

criança de sucesso e fracasso, as aspirações e exigências 

que a pessoa coloca a si mesmo para determinar o que 

constitui sucesso; e, d) a forma da criança reagir a 

críticas ou comentários negativos.”17 

 

 

3. A FORMAÇÃO DA AUTO-ESTIMA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

AFRODESCENDENTES NUM CONTEXTO DE DISCRIMINAÇÃO RACIAL 

Como se viu no tópico anterior, cumpre reconhecer que a auto-estima 

desempenha um papel de grande relevância na formação da personalidade humana, 

contribuindo significativamente para tornar as pessoas mais aptas para a identificação e 

solução dos problemas que as afetam, mais atentas para a percepção e o aperfeiçoamento dos 

seus atributos, mais confiantes em si e mais dispostas a buscar a realização pessoal e social: 

em suma, pessoas mais felizes e cidadãos mais participantes do processo de resolução dos 

conflitos humanos e sociais. 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA  ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

 

43 
 
 
 
 
 
 

Vera Lúcia Néri da Silva, em seu texto já mencionado, observa que 

 

“A criança nasce num  mundo simbólico, onde os 

significados das ‘coisas‘ são usados pelos indivíduos para 

controlar seu ambiente e a si próprios. Na interação 

estabelecida com os outros de sua cultura — familiares, 

colegas, professores —, a criança vai construindo seu 

próprio sistema de significação e a sua auto-imagem. A 

interação, portanto, tem um papel fundamental na 

construção destes significados culturais.”18 

 

Entretanto, os fatores que concorrem para a construção, em bases sadias, da 

auto-estima das crianças e adolescentes afrodescendentes, encontram, no Brasil, enormes 

limitações, quer no lar, quer na escola. 

Conforme preleciona a professora Eliane dos Santos Cavalleiro, em seu já 

mencionado trabalho (no qual apresenta os resultados de sua pesquisa sobre o preconceito 

racial na rede pública de ensino, realizada durante oito meses em uma pré-escola municipal de 

um bairro de classe média da cidade de São Paulo, SP, mediante a observação do 

relacionamento dos professores e crianças brancas com os alunos negros), no lar, 

 

“diante das pessoas próximas à família, a criança negra é 

respeitada nas suas características; seu comportamento 

não é recriminado nem ela é vítima de humilhações 

constantes baseadas no seu pertencimento étnico. 

O silêncio, ali reinante, quer acalentar, proteger do 

sofrimento que, sabemos, virá ao seu encontro. Assim, a 

família protela, por um tempo maior, o contato com o 

racismo da sociedade e com as dores e perdas dele 

decorrentes.”19 
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Ao examinar as dificuldades enfrentadas, dentro do universo escolar, pelas 

crianças afrodescendentes na construção de uma auto-imagem positiva e na valorização dos 

seus atributos, Cavalleiro assevera que no 

 

“espaço escolar há toda uma linguagem não-verbal 

expressa por meio de comportamentos sociais e 

disposições — formas de tratamento, atitudes, gestos, tons 

de voz e outras — que transmite valores marcadamente 

preconceituosos e discriminatórios, comprometendo, 

assim, o conhecimento a respeito do grupo negro. 

Como ao negro estão reservados, na sociedade, papel e 

lugares inferiores, pode-se afirmar que essa linguagem o 

condiciona ao fracasso, à submissão e ao medo, visto que 

parte das experiências vividas na escola é marcada por 

humilhações. 

Isso leva os alunos negros a experimentarem o desejo, 

impossível, de tornarem-se brancos e eliminarem, assim, a 

cor indesejável, característica mais perceptível do estigma 

de sua inferioridade. 

Na impossibilidade, só lhe resta desejar ser uma cópia da 

criança branca, que é respeitada e recebida positivamente 

no espaço escolar. Daí os inúmeros casos de negação de 

seu grupo de pertencimento. 

(...) 

É difícil, senão impossível, ser feliz convivendo 

permanentemente com esse conflito. O resultado provável 

é que a criança negra sofra severamente com esse 

problema. Torna-se, portanto, improvável que ela consiga 

construir uma identidade positiva.”20 
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De modo preciso, nota a psicóloga Waléria Menezes, ao examinar o papel da 

escola no processo de disseminação ou de redução do preconceito racial, que 

 

“A escola é responsável pelo processo de socialização 

infantil no qual se estabelecem relações com crianças de 

diferentes núcleos familiares. Esse contato diversificado 

poderá fazer da escola o primeiro espaço de vivência das 

tensões raciais. A relação estabelecida entre crianças 

brancas e negras numa sala de aula pode acontecer de 

modo tenso, ou seja, segregando, excluindo, 

possibilitando que a criança negra adote em alguns 

momentos uma postura introvertida, por medo de ser 

rejeitada ou ridicularizada pelo seu grupo social. O 

discurso do opressor pode ser incorporado por algumas 

crianças de modo maciço, passando então a se reconhecer 

dentro dele: ‘feia, preta, fedorenta, cabelo duro‘, 

iniciando o processo de desvalorização de seus atributos 

individuais, que interferem na construção da sua 

identidade de criança.”21 

 

Para o processo de construção de uma auto- imagem negativa, contribuem, 

também, de modo significativo, os livros didáticos utilizados nas redes de ensino. Não 

obstante os Parâmetros Curriculares Nacionais, que representam inegável avanço no campo 

do planejamento de ações pedagógicas, preconizarem a necessidade de se trabalhar, no ensino 

fundamental, conteúdos como “preconceito e discriminação   social   e   racial/étnica   como   

formas   de   injustiça”, “identificação  de  problemas  sociais  que  afetam  a  vida  das  

crianças”, “repúdio às causas das injustiças sociais e às violações dos direitos humanos” e 

“saber do direito ao respeito que têm todas as crianças, exigindo seu cumprimento”22, é fato 

que a realidade dos livros didáticos, no que concerne à questão racial, parece estar longe do 

desejável. 
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A professora Ana Célia da Silva (pedagoga e mestra em Educação pela 

Universidade Federal da Bahia) verificou, em estudo acerca do conteúdo de oitenta e dois 

livros de Comunicação e Expressão, destinados ao ensino fundamental, que 

 

“O livro didático, de modo geral, omite o processo 

histórico e cultural, o cotidiano e as experiências dos 

segmentos subalternos da sociedade, como o índio, o 

negro, a mulher, entre outros. Em relação ao segmento 

negro, sua quase total ausência nos livros e a sua rara 

presença de forma estereotipada concorrem em grande 

parte para a fragmentação da sua identidade e auto-

estima. 

Não é apenas o livro o transmissor de estereótipos. 

Contudo é ele que, pelo seu caráter de ‘verdadeiro‘, pela 

importância que lhe é atribuída, pela exigência social do 

seu uso, de forma constante e sistemática logra introjetar 

na mente das crianças, jovens e adultos, visões distorcidas 

e cristalizadas da realidade humana e social.”23 

 

Ainda no que tange ao livro didático, ressalta Ana Célia da Silva que 

 

“O livro didático reproduz e reforça as relações raciais 

baseadas na discriminação, apresentando como natural o 

tratamento desigual nessas relações. Como acontece no 

cotidiano, a criança negra quase nunca tem nome, ela é 

denominada por apelidos ou pela cor da pele, assim como 

o é a maioria dos adultos e velhos. Nos textos, os 

personagens negros recebem adjetivação pejorativa, 

foram chamados de feios, malvados, sujos, mentirosos, 
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demônios, moleques, preguiçosos, desobedientes ou, 

simplesmente, pretos e negrinhos.”24 

 

Em seu estudo, Ana Célia da Silva atribui ao professor um papel relevante na 

superação da discriminação racial no âmbito da escola: 

 

“Também é importante continuar investigando o quanto o 

professor percebe as ideologias e estereótipos que o livro 

veicula, assim como as variáveis que estão impedindo ou 

distorcendo sua percepção. Isso porque a ação do 

professor é imprescindível no processo de desmistificação 

das ideologias veiculadas através do currículo escolar e 

no processo de reelaboração do saber do aluno.”25 

 

Mostra-se de grande valor, para a compreensão dos desafios que surgem no 

tocante à formação de professores para lidar com a questão racial, a reflexão que nos oferece a 

professora Roseli Fischmann (pedagoga, mestra, doutora e livre-docente em Educação pela 

Universidade de São Paulo e professora no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade de São Paulo): 

 

“A ilusão gerada pelo ‘mito da democracia  racial‘ tem 

servido à cegueira nacional para a compreensão de fato 

do Brasil, anulando singularidades de grupos e 

indivíduos, de forma que comprometa o alcance, a 

adequação e o justo aproveitamento dos esforços 

educacionais. Pelo ocultamento histórico e sistemático da 

problemática da exclusão pela discriminação, vivida 

também historicamente, os professores se tornaram 

vítimas, sem o saber, de um processo de negação de 

parcelas da população brasileira, o que impede que, por 
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seus efetivos esforços como profissionais, atinjam os 

resultados que gostariam: a efetiva promoção de seus 

alunos. Ao mesmo tempo, processo semelhante ocorre 

com os pesquisadores na área da educação. 

 

Vale, contudo, chamar a atenção para o fato de tal 

vitimização ser ambígua, pois significa também que, por 

desconhecimento dos processos históricos e suas 

repercussões no presente, professores e pesquisadores 

tornam-se cúmplices do processo de exclusão pela 

discriminação, ainda que por omissão ou mera 

acomodação à situação vigente. Vencer essa situação não 

é tarefa simples e exige esforço intencional e direcionado 

à superação de uma carência que, se é de conhecimentos 

teóricos já formulados, porém pouco divulgados, é 

também da ignorância de uma construção histórica da 

própria identidade nacional, tal como foi concebida para 

isolar e excluir grupos étnicos/raciais/religiosos do 

sentido, mesmo, do que é ser brasileiro.”26 

 

 

4. AUTO-ESTIMA COMO BEM PROTEGIDO PELA ORDEM JURÍDICA 

A auto-estima, como se vê, é elemento importante de construção, em bases 

saudáveis, da personalidade humana, pelo que se acha sob proteção jurídica mediante a tutela 

não apenas do direito à saúde — entendida esta, nos termos da definição adotada pela 

Organização Mundial da Saúde, como o completo estado de bem-estar físico, mental e social, 

e não a mera ausência de doença ou enfermidade27 - mas, também dos direitos à educação, ao 

lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

Na satisfação desses direitos — sem prejuízo de outros direitos subjetivos que 

possam ser invocados — tem-se  configurada a proteção de diferentes elementos de formação 
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da personalidade humana. De acordo com o jurista italiano Adriano de Cupis, todo meio 

social 

 

“tem uma sensibilidade particular relativamente à 

essencialidade dos direitos. É assim que, mudando a 

consciência moral, modificando-se o modo de encarar a 

posição do indivíduo no seio da sociedade, muda 

correlativamente o âmbito dos direitos tidos como 

essenciais à personalidade.”28 

 

Há de se ter em conta que, nessa linha de entendimento, a personalidade, para 

cuja construção concorre a auto- estima, é objeto de proteção jurídica fundada não apenas em 

normas do direito interno, em sede constitucional e infraconstitucional, mas também do 

direito internacional (por meio de instrumentos como convenções29, tratados e declarações30), 

no âmbito dos chamados direitos fundamentais. 

Conforme a lição de Martha de Toledo Machado (mestra em Direito pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), 

 

“na essência, a possibilidade de desenvolver a 

personalidade humana (as potencialidades do ser humano 

adulto) é pré-requisito da própria noção jurídica de 

personalidade, como tradicionalmente no Direito vinha 

sendo concebida. 

Por outras palavras, não há direitos de personalidade em 

sua plenitude sem a preexistência da personalidade 

humana formada como tal.”31 
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A proteção dos fatores que concorrem para a construção da personalidade em 

bases sadias encontra, inegavelmente, guarida na ordem constitucional brasileira por meio da 

disposição contida na regra do art. 227, caput, a estatuir que é dever da família, da sociedade e 

do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Vale 

consignar, aqui, a advertência de Machado: 

 

“se o caput do artigo 5º da CF menciona a vida, a 

liberdade, a igualdade, para depois especificar os 

inúmeros desdobramentos (ou facetas) desses direitos nos 

seus incisos, e se o artigo 227, caput, refere-se 

expressamente à mesma vida, liberdade, dignidade, para 

em seguida desdobrá-las, seja  no próprio caput, seja no 

parágrafo 3°, seja no artigo 228, evidente que se trata de 

direitos da mesma natureza, ou seja, dos direitos 

fundamentais da pessoa humana. 

(...) 

Só que são direitos fundamentais de uma pessoa humana 

de condição especial: da pessoa humana ainda em fase de 

desenvolvimento.”32 

 

Cabe lembrar que, de acordo com o que estatui a norma do art. 1° da Carta de 

1988, a dignidade da pessoa humana — da qual se acha revestida a personalidade — é um dos 

fundamentos do Estado brasileiro. 

No plano infraconstitucional, as normas de proteção da personalidade da 

criança e do adolescente encontram-se pormenorizadas no texto da Lei nacional n° 8.069/90, 

que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); no corpo desse diploma 

legal, diferentes regras, em distintas posições sob o ponto de vista topológico, vão 
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complementar a positivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente 

encontrada, desde logo, na Carta Constitucional de 1988. 

Relativamente à proteção do direito à formação da personalidade em bases 

sadias — e, igualmente, à construção de uma auto-estima positiva —, cabe fazer referência, 

no ECA, às principais normas que lhe dão fundamentação: arts. 3° a 5° (Título I), 7° (Título 

II, Capítulo I - do direito à vida e à saúde), 15 a 18 (Título II, Capítulo II - do direito à 

liberdade, ao respeito e à dignidade), 22 (Título II, Capítulo III - do direito à convivência 

familiar e comunitária), 53 a 59 (Título II, Capítulo IV - do direito à educação, à cultura, ao 

esporte e ao lazer) e 71 (Título III, Capítulo I). 

Em apertada síntese: é a condição de pessoa em processo de desenvolvimento 

biopsicossocial que confere à criança e ao adolescente uma vulnerabilidade que demanda 

mecanismos protetivos do processo de formação da personalidade. 

 

 

5. O MINISTÉRIO PÚBLICO E A PROTEÇÃO DA AUTO-ESTIMA DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFRODESCENDENTES 

Em face do caráter multidisciplinar de tratamento do tema, mostra-se evidente 

que a implementação de medidas que possam contribuir para a construção, em bases sadias, 

da auto-estima de crianças e adolescentes afrodescendentes deva ocorrer mediante a 

intervenção de diferentes instituições e organismos, componentes do Sistema de Garantias. 

Cumpre ressaltar, de início, o papel atribuído à família, como instituição da 

qual a criança e o adolescente devam receber atenção, orientação e educação, num contexto 

de exercício de uma visão crítica da realidade que as cerca. 

 Papel de fundamental importância cabe, também, à escola, por meio da 

seleção de temas a integrar não apenas a programação da pré-escola, como também os 

currículos escolares no âmbito dos ensinos fundamental e médio; o tratamento da questão 

racial poderá se dar pela via da transversalidade, com o emprego de diferentes linhas de 

abordagem do tema segundo o campo de abrangência das disciplinas (língua portuguesa, 

matemática, história, geografia, ciências, educação física, educação artística, etc.), sem se 

perder de vista o fenômeno da pluralidade cultural que é própria da sociedade brasileira. Não 
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se pode olvidar quão importante será a capacitação de professores para lidar com a temática 

da diversidade; essa capacitação precisa ocorrer de forma permanente, de modo a possibilitar 

o exercício regular da reflexão crítica em relação à atividade desenvolvida no cotidiano 

escolar, a fim de que se torne possível a identificação e a classificação dos problemas 

encontrados e o delineamento das suas possíveis soluções. 

Relevante intervenção nesse tema incumbe à sociedade civil, mormente por 

meio dos Conselhos Tutelares (quando ocorrer fato que possa ser subsumido ao seu rol de 

atribuições, fixado pela regra do art. 136 da Lei nacional n° 8.069/90), Conselhos de 

Educação e organizações não-governamentais; vale lembrar que contribuição significativa 

para o tratamento da questão racial poderá ser dada pelas organizações que atuam na defesa 

dos direitos dos afrodescendentes, cuja experiência advinda da militância nos movimentos 

sociais poderá ser de grande utilidade no encontro de soluções para os problemas encontrados. 

Lembra-nos, a propósito, a professora Roseli Fischmann que 

 

“é freqüente ouvir que reivindicações dos 

afrodescendentes seriam tentativa de racializar o debate e 

a sociedade brasileira, que, sem isso, seria igualitária e 

harmônica. Complementam, é necessário ‘desracializar o 

debate‘ para haver avanços. 

É mesmo necessário desracializar o debate, mas no 

sentido inverso: é preciso haver mais negros no debate. É 

simples constatar que a presença em cena pública é 

predominantemente branca, de formação européia. Há 

nuanças de tipo étnico ou religioso, mas de registro 

semelhante. Se o Brasil tem 46% de afrodescendentes, 

compreender o país implica compreender quase metade 

de sua gente, por sua própria voz, sem intérpretes.”33 

 

Ao Ministério Público — já à guisa de proposição—, considerando-se o papel 

que lhe incumbe na defesa dos interesses transindividuais de crianças e adolescentes, ex vi do 
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estatuído pelas normas dos arts. 127, caput, da Constituição Federal e 201, V e VIII, da Lei 

nacional n° 8.069/90, caberá a tarefa de intervir, quando se configurar hipótese para tanto, em 

favor da formação positiva da auto-estima da criança e adolescente afrodescendente, 

cumprindo o dever constitucional de atuar em favor da erradicação da pobreza e da 

marginalização e da redução das desigualdades sociais34. 

Registra-se, a título meramente exemplificativo, que essa atuação poderá 

contemplar, dentre os diversos caminhos que se abrem nessa direção: 

a) o estabelecimento de canais de atendimento de demandas sociais, por meio dos quais 

seja possível a identificação de problemas decorrentes do preconceito e de práticas 

discriminatórias; 

b) o acompanhamento dos programas escolares (no que se inclui o exame do material 

didático), com o fim de se detectar possíveis violações de direitos fundamentais; 

c) o contato permanente com as autoridades de ensino e professores; 

d) a realização de reuniões periódicas com organizações não-governamentais 

empenhadas na defesa dos direitos da comunidade afrodescendente. 

Feita a identificação de problemas, poderá o Ministério Público fazer uso das 

ferramentas jurídicas de que dispõe, que podem incluir o inquérito civil35, o ajustamento de 

conduta mediante termo e a ação civil pública, consoante as disposições da regra do art.201, 

V, da Lei nacional n° 8.069/90, além de se valer da possibilidade de atuação configurada pela 

norma do art. 201, §§ 3° e 5°, do mesmo diploma legal. 
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35 Vale fazer referência, aqui, apenas como exemplo, o inquérito civil (Procedimento n° 71/2006) recentemente 

instaurado pela Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital, SP, para apurar eventual 

descumprimento, por autoridades de ensino, da Lei nacional n° 10.639/03, que alterou a Lei nacional n° 9.394/96 

para incluir, no currículo oficial da rede de ensino, a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro- 

Brasileira”. 
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RESUMO:  

O presente artigo tem como objetivo discutir a contribuição do pensamento de Norberto 

Bobbio para compreensão de fenômenos políticos atuais. Sempre circulando no debate 

público brasileiro, as reflexões do autor italiano sobre democracia foram recentemente 

operacionalizadas para associar o governo Bolsonaro à degeneração da democracia. Diante 

dessa vinculação, procuro contextualizar os textos que embasaram este diagnóstico, 

salientando como seria possível desenvolver uma análise bobbiana nos dias de hoje. Tendo 

como hipótese que a análise da personalização da política vinculada à manifestação do “poder 

oculto” constitui uma chave de leitura que, de um lado, atesta a atualidade do arcabouço 

teórico de Bobbio e, de outro, abre questões para o desenvolvimento da teoria política liberal, 

sustento que a análise da degeneração democrática pode se transformar em algo ainda mais 

profundo, uma espécie de fundo falso que tem na inversão despótica da democracia sua 

principal manifestação.  

PALAVRAS-CHAVE: Bobbio. Democracia. Degeneração. Despotismo.   

 

ABSTRACT: 

This article aims to discuss the contribution of Norberto Bobbio’s thought to understanding 

current political phenomena. Always circulating in the Brazilian public debate, the Italian 

author's reflections on democracy have recently been operationalized to associate the 

 
1 Doutor em Teoria e Filosofia do Direito pela UERJ. Coordenador Científico do Instituto Norberto Bobbio – 

Cultura, Democracia e Direitos Humanos.  
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Bolsonaro government with the degeneration of democracy. Faced with this link, I attempt to 

contextualize the texts that underpin this diagnosis, emphasizing how it would be possible to 

develop a Bobbian analysis today. Taking as a hypothesis that the analysis of the 

personalization of politics linked to the manifestation of “invisible power” constitutes a 

reading-key that, on the one hand, attests to the actuality of Bobbio’s theoretical framework 

and, on the other, opens questions for the development of political liberal theory, I maintain 

that the analysis of democratic degeneration can be transformed into something even deeper, a 

kind of fake bottom that has in the despotic inversion of democracy its main manifestation. 

KEYWORDS: Bobbio. Democracy. Degeneration. Despotism. 

 

 

1. INTRODUÇÃO2 

A presença de Bobbio como base teórica para auxiliar a compreensão do 

universo político brasileiro não é uma novidade. Uma rápida busca na internet permite a 

qualquer um encontrar alguns daqueles temas que caracterizaram a reflexão política do 

filósofo e jurista italiano: democracia dos modernos e dos antigos, direitos e deveres, 

transparência e poder oculto somam-se às discussões sobre direita e esquerda, esta sem dúvida 

a mais “popular” delas, notadamente em virtude da disputa de narrativas que caracterizou a 

última corrida presidencial. 

Nesse contexto, é digno de nota o artigo publicado em junho de 2017 – “Um 

eloquente silêncio sobre Norberto Bobbio”3 –, em que Ricardo Zamora se refere ao livro 

Contra os novos despotismos4 como uma oportunidade para “devolver aos debates políticos 

no Brasil a presença sempre iluminadora de seu pensamento” (ZAMORA, 2017). Tendo 

como base o governo Temer, o autor salientava que “o despotismo que se insinua no Brasil 

decorre não de uma unificação de poderes em uma só pessoa, mas da articulação – como 

talvez nunca antes na história desse país, entre o monopólio das comunicações, as 

organizações patronais e o Poder Executivo” (ZAMORA, 2017), razão pela qual o livro de 

Bobbio, “embora trate de um problema específico, o berlusconismo, e de um momento 

 
2 Gostaria de agradecer a Adriana Gregorut, Clarisse de Almeida, Guilherme Leite Gonçalves, Luiz Carlos 

Barreira, Marcelo Granato, Mario Losano e Rafael Salatini pelos comentários essenciais para o desenvolvimento 

do artigo.  
3 https://www.sul21.com.br/opiniaopublica/2017/06/um-eloquente-silencio-sobre-norberto-bobbio-por-ricardo-

zamora/ (acesso em 18/05/2020).  
4  A compilação original é de 2008, reunindo 25 textos e entrevistas que foram publicadas na imprensa italiana. 

A tradução para o português – em parceria entre a Editora Unesp e o Instituto Norberto Bobbio – ocorreu em 

2016.  

https://www.sul21.com.br/opiniaopublica/2017/06/um-eloquente-silencio-sobre-norberto-bobbio-por-ricardo-zamora/
https://www.sul21.com.br/opiniaopublica/2017/06/um-eloquente-silencio-sobre-norberto-bobbio-por-ricardo-zamora/
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político também específico da Itália, pode trazer luzes valiosas para iluminar o caótico 

processo brasileiro” (ZAMORA, 2017).  

Mais recentemente, um artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo5 deu 

continuidade a essa “presença de Bobbio” em território nacional com o título “Bolsonaro e o 

pessimismo da razão”, trazendo como destaque a sugestiva afirmação: “o que dizia Norberto 

Bobbio para a Itália dos anos 70 vale para o Brasil de hoje”. Em virtude da repercussão e 

alcance desse artigo, partirei dele para desenvolver alguns questionamentos: se for de todo 

razoável operar o arcabouço teórico bobbiano para pensar a realidade política brasileira, o que 

a atualidade de Bobbio tem a nos dizer sobre a atual forma de governo? Estaríamos diante de 

uma degeneração da democracia? Seria possível associar essa ideia com o discurso sobre o 

despotismo? 

Dou início a essas reflexões, portanto, destacando como se deu o emprego de 

Bobbio no texto publicado pelo referido jornal em 10 de maio6. Após salientar algumas 

manifestações do presidente Jair Bolsonaro – discursos em que diz, de um lado, que respeita a 

Constituição e, do outro, que ele mesmo é a Constituição e que “tudo tem um limite” –, o 

artigo não deixa de notar: “afirmações como essas, que exaltam a importância da Constituição 

ao mesmo tempo que justificam o desrespeito a ela, não são novas na vida política 

contemporânea”. E é exatamente neste ponto que aparece a conexão com o pensamento de 

Bobbio, oriundo de citações de dois textos – “A Constituição não tem culpa”, de 09 de janeiro 

de 1978, o primeiro a ser citado, e “O dever de sermos pessimistas”, de 15 de maio 1977, 

ambos publicados em As ideologias e o poder em crise, de 1981.  

Uma vez destacada a caótica situação vivida pela Itália na década de 1970 em 

virtude do assassinato do ex-primeiro-ministro Aldo Moro, o texto do jornal O Estado de S. 

Paulo realça que Bobbio foi uma das vozes que se levantou contra a confusão – por vezes 

deliberada – em torno do sentido democrático da Constituição italiana em um país recém-

saído do fascismo. Nesse sentido, o artigo cita uma passagem do texto de 1978 que caracteriza 

o texto constitucional como “um compromisso, necessário e a longo prazo benéfico, entre 

forças políticas apoiadas em ideias morais e sociais diferentes, algumas vezes até opostas” 

(BOBBIO, 1994, p. 187). Daí a assertiva do jornal: “O que se espera da Constituição é que 

ela defina as regras do jogo”. 

 
5 https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-e-informacoes,bolsonaro-e-o-pessimismo-da-razao,70003298018 

(acesso em 18/05/2020). 
6  Sempre que as citações forem de Bobbio, as mesmas virão acompanhadas das respectivas referências. Quando 

estas não estiverem presentes, tratar-se-á de passagens do artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo. 

https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-e-informacoes,bolsonaro-e-o-pessimismo-da-razao,70003298018
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Trata-se, no entanto, de uma definição que não aponta – e não pode apontar – 

para qual “lado” deve-se jogar. Se o governo se movimentará para a esquerda ou para a 

direita, é algo impossível de se estabelecer constitucionalmente, como o próprio Bobbio diz. E 

é exatamente neste ponto que o artigo “Bolsonaro e o pessimismo da razão” atinge seu ápice. 

Após afirmar que o modo de jogar dentro das regras do jogo faz com que as partes atuem 

apenas como adversários, pode-se encontrar a seguinte reflexão:  

 

qualquer afronta a essas regras rompe o pacto 

constitucional, levando-os, então, a se converterem em 

inimigos. E essa é a lógica da guerra e da barbárie, 

segundo a qual quem não é amigo tem de ser destruído, 

lembrava Bobbio (“Bolsonaro e o pessimismo da razão”, 

10 de maio de 2020).   

 

Ainda assim, existiria algo ainda mais perigoso: a presença de certos atores na 

cena política, “pessoas perigosas, porque falam como adversários, mas agem como inimigos, 

pondo em risco assim as instituições democráticas”, momento em que a articulação com o 

autor italiano volta a aparecer. Se Bobbio dizia que esses sujeitos devem ser “denunciados” e 

“combatidos” enquanto houver tempo – e uma vez mais é o artigo do jornal O Estado de S. 

Paulo quem nos lembra desse posicionamento – o recado está dado: o presidente Jair 

Bolsonaro materializaria um prenúncio que teria sido descrito por Bobbio em outro texto do 

mesmo período, o também já mencionado “O dever de sermos pessimistas”, de 1977.  

Aqui seria possível vislumbrar o “risco de a democracia se degenerar caso 

esses maus políticos chegassem ao poder, valendo-se das regras democráticas para destruí-

las”, um diagnóstico que é finalizado como uma longa citação de Bobbio, cujo sentido deveria 

servir como “a lição que o Brasil tem de aprender com a experiência italiana, para evitar a 

ruptura da democracia”: 

 

“Deixo para os fanáticos, aqueles que desejam a 

catástrofe, e para os insensatos, aqueles que pensam que 

no fim tudo se acomoda, o prazer de serem otimistas. O 

pessimismo é um dever civil. (...) Só um pessimismo 

radical da razão pode despertar com uma sacudidela 
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aqueles que, de um lado ou de outro, mostram que ainda 

não se deram conta de que o sono da razão gera 

monstros” (BOBBIO, 1994, p. 181). 

 

 Como se vê, o texto “Bolsonaro e o pessimismo da razão” transmite uma mensagem 

clara: o presidente Jair Bolsonaro constitui uma ameaça que é apresentada nos termos de uma 

degeneração da democracia. Consequentemente, a primeira pergunta a ser feita é: uma vez 

que Bobbio aparece como o fio condutor que guia os argumentos desenvolvidos no artigo 

“Bolsonaro e o pessimismo da razão”, caso essa associação seja de todo razoável, seria 

possível desenvolver esse tema à luz do pensamento político do filósofo e jurista de Turim? 

 

 

2. BOBBIO RELOADED 

Como procurarei demonstrar, uma resposta a essa pergunta não é tão simples 

quanto parece. Após enfatizar o contexto em que estão inseridos os textos utilizados no artigo 

do jornal O Estado de S. Paulo – “A Constituição não tem culpa”, de 1978, e “O dever de 

sermos pessimistas”, de 1977 –, destacarei alguns problemas de apropriação do texto 

bobbiano. Se aqui se manifestam déficits consideráveis, isso não implica a recusa da ideia de 

degeneração democrática, muito menos da possível atualidade de Bobbio. Pelo contrário, a 

percepção desses déficits permitirá alargar o horizonte em que se insere sua contribuição. 

Assim, não se trata apenas de estabelecer “o que dizia Norberto Bobbio para a Itália dos anos 

70 vale para o Brasil de hoje”, mas de perceber como a Itália dos anos 90 – sugestivamente 

caracterizada por Bobbio como “aquela Itália modelo Berlusconi” – pode constituir uma 

chave de leitura ainda mais potente para analisar alguns componentes do Brasil modelo 

Bolsonaro e a teoria política liberal.   

 

(i) A CONTEXTUALIZAÇÃO DOS ESCRITOS 

A primeira passagem citada em “Bolsonaro e o pessimismo da razão” é do 

artigo “A Constituição não tem culpa”, de 9 de janeiro de 1978. Diante da pergunta “qual o 

contexto subjacente a esse texto?”, só pode haver uma resposta, qual seja, as comemorações 

pelos 30 anos da Constituição italiana de 1948. Tratava-se de algo tão importante que o 

próprio Bobbio faz questão de esclarecer o problema a partir do qual desenvolveria sua 

reflexão: “nas celebrações destes trinta anos comete-se frequentemente o erro de acreditar que 
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a Constituição de 1948 era perfeita e que nossas desgraças devem ser atribuídas ao fato 

daquela Constituição, perfeita, ter ficado incompleta e sido violada” (BOBBIO,1994, p. 187).  

Note-se desde já que é exatamente contra esse tipo de leitura que Bobbio 

desenvolverá seus argumentos. Em primeiro lugar, ele faz questão de salientar – logo na frase 

seguinte – que a Constituição italiana não é perfeita. E, para justificar essa posição, Bobbio 

apresenta os argumentos que foram citados pelo artigo do jornal O Estado de S. Paulo: “ [A 

Constituição] nasceu, como todos sabem, de um compromisso, necessário e a longo prazo 

benéfico, entre forças políticas apoiadas em ideias morais e sociais diferentes, algumas vezes 

até opostas” (BOBBIO, 1994, p. 187). Esta imperfeição – destacada por Bobbio – é que fez 

com que a Constituição fosse chamada de “conchavo à italiana” à época, em contraposição 

aos típicos “compromissos ingleses”. Ainda assim, a posição de nosso autor é outra: “já tive 

ocasião de dizer que a Constituição italiana se revelou à distância mais como um 

compromisso verdadeiramente histórico que como um conchavo” (BOBBIO, 1994, p. 188).  

Em segundo lugar, Bobbio enfatiza que a Constituição, “mesmo quando 

perfeita, tem a função de estabelecer as regras do jogo. Não pode e não deve estabelecer como 

se deve jogar. Se o fizesse, não seria mais uma Constituição democrática” (BOBBIO, 1994, p. 

188 – destaque no original). Isso significa que há uma distinção entre as regras do jogo e o 

modo de jogar, sendo este imputado aos atores políticos, os “jogadores” mencionados no 

texto “Jair Bolsonaro e o pessimismo da razão”. Neste, como destacado, sustenta-se que 

qualquer afronta às regras do jogo romperia o pacto constitucional, fazendo com que os então 

adversários se transformassem em inimigos, manifestando uma ruptura que “é a lógica da 

guerra e da barbárie, segundo a qual quem não é amigo tem de ser destruído, lembrava 

Bobbio”. Além disso, no texto publicado em 10 de maio de 2020, é dito que o maior temor de 

Bobbio 

 

era com relação aos maus jogadores – aqueles que, por 

falta de competência, habilidade e envergadura, 

costumam [e aqui tem início uma citação de Bobbio] 

“apresentar como pretexto de seus insucessos o fato de 

não poderem ir além do que as regras permitem”. São 

pessoas perigosas, porque falam como adversários, mas 

agem como inimigos, pondo em risco assim as instituições 

democráticas. Estes é que têm de ser denunciados e 
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combatidos enquanto for tempo, concluía (“Bolsonaro e o 

pessimismo da razão”, 10 de maio de 2020).  

 

Alguns comentários são necessários diante dessas alegações: (i) deve-se notar 

que a referida lógica da guerra e da barbárie não aparece no texto de Bobbio utilizado pelo 

artigo publicado no O Estado de S. Paulo7; (ii) a ideia de que os maus jogadores “têm de ser 

denunciados e combatidos enquanto for tempo” também está ausente; (iii) por fim, a 

passagem citada – em que os maus jogadores costumam “apresentar como pretexto de seus 

insucessos o fato de não poderem ir além do que as regras permitem” – não condiz com o 

texto original. Na verdade, em “A Constituição não tem culpa” encontra-se uma metáfora 

futebolística para tentar captar a distinção acima referida entre regras do jogo e modo de 

jogar: 

 

O modo de jogar, dentro de determinadas regras, depende 

unicamente da habilidade dos jogadores. Também é certo 

que a habilidade dos jogadores depende de certas regras. 

Mas são regras que nada têm a ver com as chamadas 

regras do jogo. Prova disso é que quem transgride as 

regras do jogo é chamado de jogador incorreto; e quem 

cumpre as leis mas não sabe jogar é um péssimo jogador. 

As regras do jogo de futebol são iguais em todo o mundo. 

Apesar de tudo, mesmo jogando com regras iguais, há 

equipes vencedoras e equipes perdedoras, equipes de 1° 

divisão e de 2° divisão, pequenas equipes de periferia e 

ainda equipes de "pelada" num campo qualquer. Que 

diríamos de um mau jogador que apresentasse como 

pretexto de seus insucessos o fato de não poder pegar a 

bola com a mão? (...) Diríamos que estariam buscando 

 
7 A contraposição entre “adversários” e “inimigos” pode ser buscada em Bobbio, mas então seria necessário 

considerar um texto como “A regra da democracia”, de 1994, em que, diante das ameaças feitas por Berlusconi à 

oposição de esquerda, Bobbio diz: “com uma intimidação similar, a regra principal da democracia, com base na 

qual deve ser reconhecida ao adversário plena legitimidade democrática, é negada por um dos próprios 

protagonistas da competição eleitoral. Os dois concorrentes, nesse ponto, não são mais adversários, mas 

inimigos” (BOBBIO, 2016, p. 62). Como se vê, está longe de ser mera casualidade que o tom da crítica passe 

necessariamente pelo contexto dos anos 90, tema que será aprofundado mais adiante.  



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

68 
 

nas regras do jogo o que as regras não contêm: o segredo 

da vitória (BOBBIO, 1994, p. 188-189 – destaque meu). 

 

Diferenças à parte – entre “não poderem ir além do que as regras permitem”, 

de um lado, e “não pode pegar a bola com a mão”, de outro –, é por esta razão que Bobbio 

não hesita em avaliar: “já li e reli não sei quantas vezes a Constituição italiana e muitas outras 

também: nessa leitura nunca consegui jamais deduzir delas o segredo de um bom governo” 

(BOBBIO, 1994, p. 189). 

Tendo destacado esses dois primeiros argumentos – a imperfeição da 

Constituição e a presença das regras do jogo –, Bobbio analisa, em terceiro lugar, algo que 

caracteriza todo e qualquer texto constitucional. Trata-se de atentar para as normas de 

procedimento, ou seja, normas que apenas fixam o caminho de uma decisão, mas não seu 

conteúdo. Nas palavras do próprio Bobbio, “elas estabelecem o como e não o que de uma 

decisão a tomar” (BOBBIO, 1994, p. 189 – destaque no original), ao melhor estilo de uma 

Constituição que “dá a todos os cidadãos maiores de idade o direito de votar. Mas não diz em 

que partido eles devem votar” (BOBBIO, 1994, p. 189).  

Paralelamente a este aparato “procedimental”, Bobbio acrescenta o quarto e 

último argumento para rejeitar a ideia de que a Constituição italiana fosse perfeita, qual seja a 

inexistência de normas que seriam consideradas úteis, os tais “espaços vazios” que 

caracterizam as disputas jurídicas acerca das lacunas. E por qual motivo isso aconteceria? 

Pois “os constituintes, embora atentíssimos, não previram tudo o que podiam prever e muitas 

vezes não viram aquilo que podiam ter visto” (BOBBIO, 1994, p. 190). Finalizada esta 

sucessão de argumentos, qual seria, então, o resultado da análise bobbiana a respeito das 

comemorações dos 30 anos da Constituição italiana? Nas palavras do filósofo e jurista 

italiano:  

 

Parece-me que, depois daquilo que já referi, podemos 

concluir que a Constituição é apenas responsável por uma 

parte do modo como um país é governado. De nada serve 

ou serve muito pouco, portanto, chorar sobre uma 

Constituição que não é cumprida ou que é traída, como de 

pouco serve pensar em reformas ou retoques 

constitucionais quando se tem a ilusão de que basta 
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mudar a roupa para mudar o temperamento daquele que a 

veste (BOBBIO, 1994, p. 191). 

  

Veja-se: ao analisar o raciocínio bobbiano em sua completude pode-se observar 

o sentido final deste texto de 1978. A tese central é a de que mesmo o respeito total à 

Constituição “é apenas a condição necessária para o bom funcionamento de uma democracia. 

Mas não é uma condição suficiente” (BOBBIO, 1994, p. 191). Consequentemente, e isso é 

fundamental, “há só uma maneira de celebrar os trinta anos da Constituição: inaugurar 

finalmente a era do bom governo. (...) Empresa difícil porque, se para ter um governo basta 

ter uma Constituição, para ter um bom governo é preciso ter sempre bons governantes e boas 

leis” (BOBBIO, 1994, p. 191)8.  

Entretanto, com isso também se observa que há uma diferença entre o Bobbio 

que escreve “A Constituição não tem culpa” e o Bobbio que aparece em “Jair Bolsonaro e o 

pessimismo da razão”. Para além do problema da presença / ausência de certas passagens no 

texto em questão, retratado há alguns parágrafos, quando se analisa as citações de Bobbio 

mencionadas até então – como já destacado, o final do texto publicado no jornal propõe uma 

segunda aproximação com autor italiano – percebe-se que a motivação é outra. Bobbio não 

diz o que diz partindo da presença de um governante do tipo Jair Bolsonaro, mas a partir de 

um texto comemorativo dos 30 anos da Constituição italiana, ainda que, num contexto maior, 

“a Itália vivia uma das mais graves crises institucionais desde sua redemocratização”, como 

diz o artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo. 

Se a primeira utilização do arcabouço teórico bobbiano levou a esses impasses, 

o segundo diálogo com Bobbio presente em “Bolsonaro e o pessimismo da razão” também 

apresenta suas dificuldades. A referência aqui é o texto “O dever de sermos pessimistas”, de 

15 de maio 1977, base a partir da qual se constrói o seguinte argumento: 

 

 

8 Note-se aqui a importância de atentar para o significado de Berlusconi para a política italiana e para a reflexão 

de Bobbio. Em texto publicado em 1994 – “Os poderes e as leis” –, Bobbio analisará um discurso bastante atual, 

mesmo para o Brasil. Diante de argumentos do governo de Berlusconi de que poderiam existir “poderes fortes e 

invisíveis que poderiam ser um obstáculo à ação do governo”, Bobbio segue a caracterização “fascista” desse 

tipo de raciocínio – feita por Ernesto Galli della Loggia em um artigo publicado no jornal italiano Corriere della 

Sera –, e acrescenta: “a luta contra os poderes fortes no interior do Estado não pode ser combatida a não ser em 

nome de um Estado forte que degrada todos os outros poderes fracos”. Trata-se de uma consequência tão 

ameaçadora que Bobbio faz questão de destacar que o pressuposto para que um governo democrático seja um 

bom governo “é que ele desenvolva sua ação no interior da estrutura do Estado de direito” (BOBBIO, 2016, p. 

42). 
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Em outro artigo publicado à época, Bobbio advertiu para 

o risco de a democracia se degenerar caso esses maus 

políticos chegassem ao poder, valendo-se das regras 

democráticas para destruí-las. Diante desse risco, num 

momento em que a democracia italiana estava ameaçada 

por extremistas, Bobbio afirmou [e aqui tem início uma 

citação de Bobbio]: “Deixo para os fanáticos, aqueles 

que desejam a catástrofe, e para os insensatos, aqueles 

que pensam que no fim tudo se acomoda, o prazer de 

serem otimistas. O pessimismo é um dever civil. (...) Só um 

pessimismo radical da razão pode despertar com uma 

sacudidela aqueles que, de um lado ou de outro, mostram 

que ainda não se deram conta de que o sono da razão 

gera monstros” (“Bolsonaro e o pessimismo da razão”, 

10 de maio de 2020). 

 

Aqui é necessário repetir a estratégia, contextualizando a citação de Bobbio 

para em seguida avaliar seu uso. Qual o problema que o incitou a escrever “O dever de 

sermos pessimistas”? Logo no primeiro parágrafo o leitor é apresentado a duas situações 

opostas, referentes às previsões possíveis para o futuro da sociedade italiana: 

 

1. Parece-me impossível que a sociedade italiana possa 

continuar neste lento, gradual e aparentemente 

inestancável processo de desagregação antes de terminar 

a atual ordem democrática, e que o país caia num 

endêmico processo de guerra civil ou numa nova forma de 

despotismo; 2. Parece-me impossível que uma sociedade 

como a italiana, que em trinta anos de ordem democrática 

progrediu econômica e civilmente, possa degenerar a 

ponto de ter de recorrer aos remédios extremos que se 

seguem aos males extremos (BOBBIO, 1994, p. 177).  
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Este é o ponto de partida: uma disputa cotidiana entre o temor e a esperança. Se 

o primeiro nos leva à razão e o segundo ao desejo de não sucumbir, Bobbio procurará 

defender a tese negativa. Ou seja, se entre guerra civil ou novo despotismo se manifesta a 

alternativa que Bobbio esperava para a Itália, é a partir dela que deve ser compreendida a 

frase sobre o pessimismo como dever civil – na verdade o último parágrafo de “O dever de 

sermos pessimistas”. Assim, convém atentar para os argumentos desenvolvidos por Bobbio, e 

então analisar de que modo essa atitude poderia ser relacionada à tese da degeneração da 

democracia, o núcleo duro que perpassa todo o artigo “ Bolsonaro e o pessimismo da razão”.  

Bobbio inicia sua argumentação destacando os três poderes que constituem o 

núcleo mínimo de qualquer Estado: (i) o poder coercitivo; (ii) o poder jurisdicional e (iii) o 

poder de impor tributos, culminando nas três funções principais, apresentadas na ordem 

inversa: “a) que o Estado tenha dinheiro para gastar; b) que o Estado tenha condições de 

resolver os conflitos surgidos inevitavelmente onde emergem novos direitos e novos deveres; 

c) que o Estado possa valer-se da força para resolvê-los, pelo menos em última instância” 

(BOBBIO, 1994, p. 178). Essa demarcação é vital para o desenvolvimento do texto, já que 

com ela Bobbio consegue apurar uma série de outros mecanismos que, em que pesem 

caracterizarem certo tipo de Estado – as chamadas democracias ocidentais –, ainda assim não 

constituem a essência de todo Estado. Desse modo, o controle do poder público, por exemplo, 

ou mesmo a distribuição dos poderes são fenômenos apresentados como mecanismos que não 

constituem o Estado enquanto tal. 

Ora, qual a principal consequência derivada deste argumento? Como o próprio 

Bobbio diz, os referidos mecanismos “podem ser destruídos um após o outro sem que o 

Estado seja destruído”, um processo que é apresentado da seguinte forma:  

 

pode acontecer que o grupo ou os grupos políticos 

dominantes achem que não podem ter outra escolha para 

salvar o Estado (entenda-se por salvar a enorme massa de 

poder concentrado que é constituído pelo aparelho de um 

Estado Moderno, in primis o aparelho da coação) senão 

libertar-se daqueles “freios e contrapesos” através dos 

quais a teoria e a prática constitucional procuraram 

armar um dique contra o poder estatal, como quem alivia 
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o peso para não ter que interromper o voo (BOBBIO, 

1994, p. 179-180).  

 

Com isso Bobbio procura salientar a primeira razão para preferir a tese 

negativa a respeito do futuro da Itália. Para ele, é necessário não ter ilusões: “podemos 

continuar a ter um Estado sem ter democracia. Poderemos ter o fim da república e a 

continuação do Estado, sem república” (BOBBIO, 1994, p. 180). Mas há ainda uma segunda 

razão, fruto da análise da situação concreta do Estado italiano. Tendo como parâmetro as três 

funções acima mencionadas, Bobbio enfatiza (i) a precariedade do poder de extrair tributos; 

(ii) a falta de credibilidade do poder jurisdicional e (iii) a impotência do poder de coação que 

multiplica zonas de “força ilegítima” – a “espada privada” dita por Hobbes – e a consequente 

repulsa que sente grande parte da sociedade civil pelo poder público (BOBBIO, 1994, p. 180-

181). Daí sua conclusão: 

 

Dizia acima: se penso, tenho medo, e se me abandono ao 

desejo, posso ainda esperar. Mas, antes de tudo, sou um 

homem de razão. Por isso mesmo, tenho medo. 

Naturalmente pretendo falar não do medo pessoal, mas do 

temor de que por causa de nossos erros, pelo mau uso que 

os poderosos fizeram, de seu poder, e os não-poderosos de 

sua liberdade, o ordenamento civil que tantas lágrimas e 

sangue custou seja destruído. Mesmo que pareça 

chocante, direi que o homem de razão, na dramática 

situação por que passa a nação italiana, tem o dever de 

ser pessimista (BOBBIO, 1994, p. 181).  

 

Ora, se logo após aparece o último parágrafo do texto “O dever de sermos 

pessimistas”, seria razoável sustentar que “antes que seja tarde, essa é a lição que o Brasil tem 

de aprender com a experiência italiana, para evitar a ruptura da democracia”, como fez o 

artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo? Neste segundo uso de Bobbio, o texto 

“Bolsonaro e o pessimismo da razão” repete um dos problemas da primeira investida. O 

pessimismo como dever civil certamente está associado à existência de extremistas naquele 
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contexto9, mas Bobbio não só não trata especificamente da “degeneração da democracia”, 

como em nenhum momento associa-a apenas aos chamados maus políticos que chegaram ao 

poder pelas regras democráticas para destruí-las. Como se vê, essa constatação poderia ter um 

gosto amargo tanto para a pretensa atualidade de Bobbio como para a tese da degeneração 

democrática. No entanto, como já destacado, nas próximas páginas procurarei demonstrar 

como é possível amalgamar esses componentes a partir da tematização de um elemento 

particularmente importante: a personalização dos partidos políticos, um fenômeno que terá em 

Berlusconi a base de sustentação para uma série de reflexões que tanto atestam a atualidade 

do pensamento de Bobbio como apontam para um problema central no interior da teoria 

política liberal. 

 

(ii) DA DEMOCRACIA À AUTOCRACIA ELETIVA 

A presente seção não tem como objetivo analisar de que modo as várias facetas 

do pensamento de Bobbio se mantêm atuais e em qual medida. Meu interesse é 

conscientemente mais modesto, e tem como objetivo apresentar as bases para um 

aprofundamento do diálogo acerca da atualidade das reflexões bobbianas a partir do 

amálgama entre a problematização posta pelo artigo “Bolsonaro e o pessimismo da razão” e 

as considerações levantadas nas páginas anteriores: um movimento que tem início com a 

posição de um líder tido como ameaça à democracia e caminha até o estudo das possibilidades 

de degeneração dessa forma de governo.  

Começarei pelo último aspecto. Apesar do apelo da expressão, a discussão 

sobre degeneração da democracia tende a ser lembrada em Bobbio fazendo-se referência a um 

posicionamento presente em O futuro da democracia, de 1984. No texto “Premissa”, que abre 

a coletânea de artigos sobre “transformações” da democracia, Bobbio aborda as chamadas 

promessas não-cumpridas da democracia – (i) a sobrevivência do poder invisível; (ii) a 

permanência das oligarquias; (iii) a supressão dos corpos intermediários; (iv) a revanche da 

representação dos interesses; (v) a participação interrompida e (vi) a ausência da educação 

para a cidadania. Percebidas como manifestações decorrentes do contraste entre a democracia 

 
9 Ainda que o “lado” seja possivelmente outro. Mesmo em As ideologias e o poder em crise, o “lado extremista” 

aparece constantemente como o lado da “esquerda”, em especial dos jovens retratados no significativamente 

intitulado artigo “O braço armado da tirania”, de 6 de maio de 1979, cujo primeiro parágrafo convida o leitor à 

seguinte reflexão: “‘Transformar a fraude eleitoral em guerra de classes’. Essas palavras foram escritas por 

terroristas num dos muros da sede da Democracia Cristã, em Roma, durante o sanguinolento ataque de quinta-

feira passada. A advertência e a ameaça não podiam ser mais claras. O alvo dos terroristas é a democracia” 

(BOBBIO, 1994, p. 131). 
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ideal e a democracia real, o filósofo de Turim admite que algumas dessas promessas não 

poderiam ser objetivamente cumpridas, outras não passavam de ilusões e algumas nada mais 

seriam do que esperanças mal respondidas, sem contar aquelas que se chocaram contra 

obstáculos imprevistos. De todo modo, o importante está na seguinte avaliação: 

 

Todas são situações a partir das quais não se pode falar 

precisamente de “degeneração” da democracia, mas sim 

de adaptação natural dos princípios abstratos à realidade 

ou de inevitável contaminação da teoria quando forçada a 

submeter-se às exigências da prática (BOBBIO, 2000, p. 

20 – destaque meu).  

 

Não se deve esquecer, no entanto, que essa avaliação acerca da não-

degeneração tem como parâmetro a “definição procedimental” da democracia, isto é, sua 

definição mínima, “segundo a qual por regime democrático entende-se primariamente um 

conjunto de regras de procedimento para a formação de decisões coletivas, em que está 

prevista e facilitada a participação mais ampla possível dos interessados” (BOBBIO, 2000, p. 

22). Mas engana-se quem vê nisso apenas formalismo10. Como o próprio Bobbio salienta no 

primeiro texto de O futuro da democracia, mesmo a definição mínima tem suas condições: (i) 

que exista um elevado número de cidadãos com direito de participar direta ou indiretamente 

da tomada de decisões coletivas; (ii) que existam regras de procedimento, como a da maioria; 

e (iii) que aqueles que são chamados a decidir ou a eleger “sejam colocados diante de 

alternativas reais e postos em condição de poder escolher entre uma e outra” (BOBBIO, 2000, 

p. 32)11.  

 
10 Bobbio destaca os quatro valores necessários para contar com cidadãos ativos em O futuro da democracia: (i) 

tolerância; (ii) não-violência; (iii) livre debate das ideias e (iv) fraternidade (BOBBIO, 2000, p. 51-52). 
11 Essa compreensão “procedimental” será aprofundada no texto “Da ideologia democrática aos universais 

processuais”, presente em Teoria geral da política: ao abordar os “universais processuais”, Bobbio destacará as 

6 regras da democracia, “seus pontos essenciais”, quais sejam: “1) todos os cidadãos que tenham alcançado a 

maioridade etária sem distinção de raça, religião, condição econômica, sexo, devem gozar de direitos políticos, 

isto é, cada um deles deve gozar do direito de expressar sua própria opinião ou de escolher quem a expresse por 

ele; 2) o voto de todos os cidadãos deve ter igual peso; 3) todos aqueles que gozam dos direitos políticos devem 

ser livres para votar segundo sua própria opinião formada, ao máximo possível, livremente, isto é, em uma livre 

disputa entre grupos políticos organizados em concorrência entre si; 4) devem ser livres também no sentido de 

que devem ser colocados em condições de escolher entre diferentes soluções, isto é, entre partidos que tenham 

programas distintos e alternativos; 5) seja para as eleições, seja para as decisões coletivas, deve valer a regra da 

maioria numérica, no sentido de que será considerado eleito o candidato ou será considerada válida a decisão que 

obtiver o maior número de votos; 6) nenhuma decisão tomada por maioria deve limitar os direitos da minoria, 

particularmente o direito de se tornar por sua vez maioria em igualdade de condições” (BOBBIO, 2000a, p. 427). 

Atente-se, que no Dicionário de Política o verbete “Democracia” – escrito pelo próprio Bobbio – os 
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Ainda assim, a negativa acerca da degeneração da democracia é reafirmada por 

Bobbio com o argumento de que “as promessas não-cumpridas e os obstáculos não-revistos 

de que me ocupei não foram suficientes para ‘transformar’ os regimes democráticos em 

regimes autocráticos”, razão pela qual seria possível observar “democracias mais sólidas e 

menos sólidas, mais invulneráveis e mais vulneráveis” (BOBBIO, 2000, p. 50). Veja-se que 

aqui opera um argumento até então inédito: não é apenas a questão contextual que permite 

problematizar a associação entre Bobbio e a degeneração da democracia invocada pelo artigo 

publicado no jornal O Estado de S. Paulo, já que o próprio autor expressamente sustenta a 

não-degeneração em virtude da não verificabilidade da autocracia. Consequentemente, não 

seria necessário parar por aqui e dar por encerrada a tentativa de ler o mundo atual pelas 

lentes de Bobbio?  

Essa pergunta pode ser respondida atentando-se para algumas colocações 

apresentadas por Michelangelo Bovero – discípulo de Bobbio e professor aposentado da 

Universidade de Turim – em um dos textos que compõem o livro Para uma teoria 

neobobbiana da democracia, publicado em 2015. Em “A democracia e seus desafios à luz do 

pensamento de Norberto Bobbio”, Bovero recupera a afirmação que acabo de citar – referente 

à negação da degeneração da democracia – e questiona: “isso ainda é verdadeiro? Estamos 

dispostos a ainda reconhecer como válida essa afirmação, trinta anos depois?”. Para ele, seria 

possível reconhecer a validade do argumento “se mantivermos os parâmetros originários de 

Bobbio, que assumia como termo de comparação a ‘era das tiranias’, isto é, os totalitarismos 

do século XX” (BOVERO, 2015, p. 37). No entanto, se perguntássemos pelas alterações 

vividas pela democracia desde então, qual seria o veredito? 

 

 
“procedimentos universais” aparecem em 9 regras: “1) o órgão político máximo, a quem é assinalada a função 

legislativa, deve ser composto de membros direta ou indiretamente eleitos pelo povo, em eleições de primeiro ou 

de segundo grau; 2) junto do supremo órgão legislativo deverá haver outras instituições com dirigentes eleitos, 

como os órgãos da administração local ou o chefe de Estado (tal como acontece nas repúblicas); 3) todos os 

cidadãos que tenham atingido a maioridade, sem distinção de raça, de religião, de censo e possivelmente de sexo, 

devem ser eleitores; 4) todos os eleitores devem ter voto igual; 5) todos os eleitores devem ser livres em votar 

segundo a própria opinião formada o mais livremente possível, isto é, numa disputa livre de partidos políticos 

que lutam pela formação de uma representação nacional; 6) devem ser livres também no sentido em que devem 

ser postos em condição de ter reais alternativas (o que exclui como democrática qualquer eleição de lista única 

ou bloqueada); 7) tanto para as eleições dos representantes como para as decisões do órgão político supremo vale 

o princípio da maioria numérica, se bem que podem ser estabelecidas várias formas de maioria segundo critérios 

de oportunidade não definidos de uma vez para sempre; 8) nenhuma decisão tomada por maioria deve limitar os 

direitos da minoria, de um modo especial o direito de tornar-se maioria, em paridade de condições; 9) o órgão do 

Governo deve gozar de confiança do Parlamento ou do chefe do poder executivo, por sua vez, eleito pelo povo” 

(BOBBIO, 1998, p. 327).   
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Em síntese, minha opinião é a seguinte: olhando as 

últimas décadas de vida das democracias reais, é 

claramente reconhecível um processo de degeneração, 

que tende a impor à democracia as características de uma 

forma de governo diversa. Eu a chamo “autocracia 

eletiva”. Aplicando incorretamente ou alterando as regras 

do jogo, o instituto das eleições é reduzido a um método 

para a investidura pessoal de um “chefe”, sempre menos 

dependente dos órgãos representativos e sempre menos 

condicionado por vínculos constitucionais e controles 

institucionais. A democracia, então, está em seu 

crepúsculo? Não ouso afirmá-lo peremptoriamente 

(BOVERO, 2015, p. 38)  

 

Como se vê, a degeneração não é apenas afirmada, mas qualificada nos termos 

de uma “autocracia eletiva” em que a figura de um chefe aparece como manifestação da 

“antidemocracia”. E o que seria isso? Trata-se de um termo que designa uma estratégia de 

partidos políticos que visam “agregar consenso em torno de fórmulas demagógicas 

neopopulistas, caracterizadas pela contraposição entre a suposta vontade ‘verdadeira’ do 

‘povo’ e aquela expressa pelas instituições representativas e pelas culturas políticas 

sedimentadas nos sistemas tradicionais de partido” (BOVERO, 2015, p. 42). Ora, isso não 

lembra o início do texto “Bolsonaro e o pessimismo da razão”, em que são recuperadas as 

falas do nosso atual presidente de “Não queremos negociar nada. Queremos é a ação pelo 

Brasil. Agora é o povo no poder” e “Eu sou a Constituição”? 

Semelhanças à parte, Bovero apresenta a antidemocracia como um “arremedo 

da democracia”, isto é, “uma democracia aparente que reveste e traveste formas incipientes 

de autocracia eletiva” (BOVERO, 2015, p. 42 – destaque no original). No entanto, é 

importante ressalvar que esse questionamento não significaria um distanciamento de Bobbio. 

Na verdade, mesmo em O futuro da democracia, no capítulo “Governo dos homens ou 

governo das leis?”, é possível encontrar explicitamente a hipótese da degeneração 

democrática no momento em que o “princípio inspirador” da democracia – o governo das leis 
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– é perdido de vista (BOBBIO, 2000, p. 185)12. De todo modo, como salientado pelo próprio 

Bovero, é em seu mestre italiano que se encontra uma dupla equação particularmente 

importante: fascismo e antidemocracia, democracia e antifascismo, presente no livro Do 

fascismo à democracia, de 1997. Isso implica a conclusão de que a essência do fascismo é a 

negação total da democracia. E por que seria importante retomar esse raciocínio? Pois as 

recentes demonstrações de antidemocracia – ou autocracia eletiva – podem ser 

compreendidas, segundo Bovero, como manifestações do “fascismo pós-moderno”, que 

 

da mistura entre repressão violenta e engano demagógico 

própria do fascismo histórico, privilegia (até agora?) o 

segundo ingrediente; que fomenta a hiper-personalização 

da política e por vezes revela figuras grotescas de poder 

carismático; que visa reforçar o poder executivo (depois 

de tê-lo conquistado) enfraquecendo vínculos e controles; 

que age de formas tendencialmente (às vezes, claramente) 

subversivas da ordem consolidada nas arquiteturas 

constitucionais (BOVERO, 2015, p. 43).  

 

Se não há dúvidas de que a interpretação de Bovero acerca da atualidade de 

Bobbio pode servir como base para amarrar este autor à tese da degeneração da democracia, 

ainda assim parece existir a possibilidade de observar o destaque dado à figura do “chefe” a 

partir de outra lente bobbiana. No que segue defenderei a hipótese de que a temática dos 

“partidos políticos” e suas metamorfoses – constantes nos escritos de Bobbio – oferece uma 

segunda via para considerar a atualidade de seu pensamento, tanto para a realidade política 

brasileira, como para a teoria política atual. 

 

(iii) PARTIDOS, FACÇÕES E PERSONALIZAÇÃO DA POLÍTICA 

Como já destacado, O futuro da democracia é um livro lembrado 

principalmente pela já referida discussão acerca da definição mínima da democracia e suas 

promessas não-cumpridas. Mas nesse livro de 1984 há uma sugestiva reflexão para pensar a 

política no século XXI. No capítulo “Os vínculos da democracia”, Bobbio retoma a questão 

dos jogadores e das regras do jogo da democracia, um tema que, como vimos, é bastante 

 
12 No mesmo livro, a questão da degeneração também aparece na discussão sobre o “criptogoverno”, no capítulo 

“A democracia e o poder invisível” (BOBBIO, 2000, p. 118). Voltarei a este tema mais adiante.  
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explorado em “Bolsonaro e o pessimismo da razão”. Mas diferentemente do texto “A 

Constituição não tem culpa”, de 1978, Bobbio explicitamente destaca o “estreitíssimo nexo 

entre as regras dadas e aceitas do jogo político, de um lado, e os sujeitos que deste jogo são os 

atores e os instrumentos com os quais se pode conduzi-lo a bom termo” (BOBBIO, 2000, p. 

80). Diante disso, Bobbio salienta que “no jogo político democrático (...) os atores principais 

estão dados, e são os partidos (...); também está dado o modo principal de fazer política para a 

imensa maioria dos componentes da comunidade nacional: as eleições” (BOBBIO, 2000, p. 

80-81).  

Note-se: qual a razão de se destacar algo aparentemente tão trivial? Ora, o 

problema por trás da reflexão bobbiana é a reiterada exigência – tanto na direita como na 

esquerda – de que seria necessário instituir um “novo modo de fazer política”. Os dois 

“dados” de Bobbio – os partidos e as eleições – buscam destacar exatamente os componentes 

necessários de todo e qualquer regime democrático, razão pela qual ele chega a dizer: “disto 

não se escapa” (BOBBIO, 2000, p. 81). Quer dizer, até pode-se escapar, ainda que, neste caso, 

o risco seja altíssimo, algo que Bobbio procura captar valendo-se de um jogo de palavras 

italiano: o mangi questa minestra o salti questa finestra, algo como “tome esta sopa ou salte 

esta janela”. Consequentemente, 

 

você está inteiramente livre para saltar a janela, desde 

que saiba que se trata de um salto no qual pode até 

mesmo quebrar o pescoço, que não é como sair 

tranquilamente pela porta. Em suma, regras do jogo, 

atores e movimentos fazem um todo único. Não se pode 

separar uma coisa das outras. (...) Em consequência, não 

se pode aceitar as regras, recusar os atores e propor 

outros movimentos. Ou melhor, pode-se, mas desde que se 

esteja consciente de que se está saltando pela janela e não 

saindo pela porta (BOBBIO, 2000, p. 81).  

 

Essa advertência de Bobbio é particularmente importante, pois coloca no 

centro do debate a importância dos partidos políticos, um tema intimamente associado aos 

riscos da degeneração da democracia ou da “antidemocracia” destacada por Bovero. Percebe-

se-o em O futuro da democracia, no capítulo “Contrato e contratualismo no debate atual”, em 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

79 
 

que Bobbio não hesita em afirmar que a existência de mais de um partido é a conditio sine 

qua non da democracia (BOBBIO, 2000, p. 149). Note-se que tamanha ênfase era necessária 

para conseguir estabelecer com claridade os elementos que compunham a disputa em torno da 

“partidocracia”. 

Com esse termo Bobbio aludia referência à superposição das partes ao todo, 

isto é, ao prevalecimento dos interesses individuais sobre os interesses gerais. Trata-se aqui do 

“eterno particularismo”, uma categoria que atravessa todo o espectro do pensamento político 

moderno e que procura compreender a deformação do Estado em “facção” ou “corporação”. 

Assim, quando o privado se sobrepõe ao público, a própria existência do Estado enquanto 

unidade do todo é descartada (BOBBIO, 2000, p. 148). Ou seja: há aqui um movimento da 

democracia em que atuam os partidos políticos em concorrência para um governo de partido 

único, um curso não só teórico, como histórico, bastando lembrar as experiências de partido 

único na URSS, na Itália fascista e na Alemanha nazista. Ora, não seria este um raciocínio 

particularmente afeito à tese da degeneração da democracia? 

Veja-se: a importância dos partidos políticos é, na verdade, um fundamento, 

uma condição da democracia moderna. Isso está expresso tanto nas seis regras da democracia 

apresentadas em Teoria geral da política, em que a quarta é “devem ser livres também no 

sentido de que devem ser colocados em condições de escolher entre diferentes soluções, isto 

é, entre partidos que tenham programas distintos e alternativos” (BOBBIO, 2000a, p. 427 – 

destaque meu), como nas nove regras do verbete “Democracia”, no Dicionário de Política, 

em que a quinta é “todos os eleitores devem ser livres em votar segundo a própria opinião 

formada o mais livremente possível, isto é, numa disputa livre de partidos políticos que lutam 

pela formação de uma representação nacional” (BOBBIO, 1998, p. 327 – destaque meu). Por 

isso mesmo, o particularismo da representação política em que o Estado se revela uma facção 

ou corporação sugere a possibilidade de pensarmos a degeneração da democracia justamente a 

partir dessa temática. Felizmente, uma reflexão dessa envergadura ainda pode contar com 

Bobbio. Fazendo justiça ao artigo “Bolsonaro e o pessimismo da razão”, que propõe “o que 

dizia Norberto Bobbio para a Itália dos anos 70 vale para o Brasil de hoje”, é possível recorrer 

a um texto publicado em 4 de agosto de 1979, “Partidos ou facções” que, assim como “A 

Constituição não tem culpa”, encontra-se no livro As ideologias e o poder em crise.  

É interessante notar que o tema geral – o uso do termo “facções” não deixa 

dúvidas – do texto passa pelo referido particularismo, algo que Bobbio destaca nos parágrafos 

iniciais. Assim, ele chama a atenção para uma situação recorrente na política italiana, em que 
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os interesses partidários e pessoais não se subordinam aos interesses gerais. Nesse contexto, o 

que se busca é ampliar de todas as formas possíveis a própria esfera de poder, sem jamais se 

responsabilizar pelos próprios comportamentos, “a tal ponto que o país vai se arruinando e 

ninguém é responsável. E em vez de se tornarem menos intolerantes uns para com os outros, 

tornaram-se, bem ao contrário, cada vez mais briguentos” (BOBBIO, 1994, p. 193-194). Mas 

o ponto central do argumento está na seguinte passagem: 

 

Uma das razões pelas quais a crise de hoje é mais grave 

que todas as outras é a proliferação sem precedentes do 

facciosismo. Os partidos estão se transformando em 

facções. Na grande literatura política de todos os tempos 

há um tema permanente sobre o qual os políticos 

deveriam refletir: as facções são a ruína das repúblicas. E 

os partidos se transformam em facções quando lutam 

unicamente pelo seu poder para tirar um pouco de poder 

às outras facções, sendo que, para atingir seus objetivos, 

não hesitam em despedaçar o Estado (BOBBIO, 1994, p. 

194 – destaque meu).  

 

Aqui fica evidente que esses simulacros de partidos políticos arruínam as 

repúblicas. Por isso, o próprio Bobbio insere a democracia como alvo das facções:  

 

Através das liberdades civis e políticas, sobretudo da 

liberdade de associação — especificamente da associação 

para fins políticos — e através do reconhecimento da 

legitimidade da oposição, o Estado liberal primeiro e o 

Estado democrático depois, tornaram possível a 

transformação das antigas facções nos partidos 

modernos. Quando, por sua vez, os partidos degeneram 

em facções, é sinal de que os mecanismos constitucionais 

que deviam garantir a livre e fecunda disputa dos vários 

grupos políticos não funcionam mais, e a democracia, ou 

seja, o regime que permite a livre e fecunda disputa dos 
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diversos grupos políticos, fica em perigo (BOBBIO, 1994, 

p. 194 – destaque meu).  

 

Se partidos políticos se degeneram em facções, e se isso está associado à 

sobreposição dos interesses individuais aos interesses gerais, então se compreende como esse 

tema, já atual, se desenvolve em outro, atualíssimo, que remete à personalização da política. E 

o enlace entre um e outro é feito pelo próprio Bobbio, em um texto publicado em 1996 e 

significativamente intitulado “O dever dos partidos políticos”. Sua primeira frase já aponta o 

caminho a ser seguido: “quem, por uma compreensível reação à invasão dos grandes partidos 

(...) condena o partido político enquanto tal e aspira a uma democracia sem partidos, engana, 

antes de tudo, a si mesmo” (BOBBIO, 2001, p. 123). No entanto, logo após esse engano, é 

possível encontrar uma realidade ainda mais fria, que o próprio Bobbio não hesita em 

denunciar: “quem pregou durante anos a luta contra os partidos, na realidade renegou os 

partidos tradicionais visando apenas dar existência a um partido próprio para substituir os 

precedentes” (BOBBIO, 2001, p. 123-124).  

Daí o espanto de nosso autor, que chega a dizer que a passagem do voto ao 

partido para o voto à pessoa é “o fenômeno hoje mais perturbador da nova ordem” (BOBBIO, 

2001, p. 124), um “monstrum para ser esquecido o mais rápido possível” (BOBBIO, 2001, p. 

126). Ainda assim, Bobbio faz questão de acrescentar uma nota histórica não só para auxiliar 

a compreensão do tema, mas também para identificar seus apoiadores: 

 

Gostaria que não fosse esquecido que no início da sua 

ressureição após a derrota, os neofacistas, herdeiros da 

República de Saló, tinham imediatamente começado a 

chamar de maneira desdenhosa a nova República de a 

“República dos partidos”, à qual contrapunham, como 

ainda hoje contrapõem, a “República dos italianos” (...). 

A República dos italianos inspirava-se no princípio de 

“um chefe, um povo”, que é a quinta-essência do Estado 

totalitário. É inacreditável quanta estrada tenha 

percorrido nos últimos anos essa ideia (BOBBIO, 2001, p. 

126 – destaque meu).  
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Como se vê, a atualidade dessas reflexões não diz respeito apenas à menção ao 

fascismo, uma linha de reflexão que, como vimos, está presente nas reflexões de Bovero 

acerca do “fascismo pós-moderno”. O mais interessante é notar como o desenvolvimento de 

um elemento essencial à democracia, os partidos políticos, se transformam em partidos 

pessoais, um vetor da degeneração democrática. Esta é uma chave de leitura importante da 

reflexão bobbiana da democracia não apenas para analisar a situação política brasileira atual – 

e, diga-se de passagem, sua ainda breve história neste século XXI13 –, mas inclusive para 

compreender uma espécie de pessimismo exacerbado de Bobbio em seus últimos escritos. 

 

 

3. AFINIDADES ELETIVAS ENTRE BERLUSCONI E BOLSONARO 

O contexto subjacente ao aprofundamento daquele dever civil de que nos 

lembra o texto “Bolsonaro e o pessimismo da razão” é bem conhecido: o impacto de Silvio 

Berlusconi para a política italiana. Se em O futuro da democracia é possível observar uma 

narrativa simpática aos avanços da democracia, ainda que se leve em consideração as já 

referidas promessas não-cumpridas, no texto “Loucura itálica”, publicado em 2000 e inserido 

no livro Contra os novos despotismos, Bobbio admite que, na passagem da Primeira à 

Segunda República italiana, havia aparecido no horizonte “a miragem de um sistema político 

mais avançado”, a miragem “de ter uma democracia melhor”. Naquele início de século, no 

entanto, Bobbio admitia: “agora podemos constatar que certamente temos uma democracia 

pior” (BOBBIO, 2016, p. 84). E o motivo está relacionado ao “vento de loucura” que estava 

arrastando o sistema político italiano: a figura do partido pessoal (BOBBIO, 2016, p. 83).  

Por isso mesmo, em um texto de 2001 – “Um partido subversivo” – Bobbio 

retoma o tema, procurando esclarecer, como de costume, o significado desse tipo de partido. 

Antes de mais nada, é importante não o associar apenas à figura de um líder, já que todos os 

partidos – incluindo os “tradicionais” – têm um líder. Por isso mesmo, o diferencial no 

“partido pessoal” está na convicção de que algum indivíduo deva ter o seu partido, algo para 

melhor exprimir sua personalidade. Consequentemente, esse partido constitui apenas uma 

 
13 Ainda que o presente texto tenha como objeto certa política partidária de direita, não há dúvidas de que a 

degenerescência dos partidos – e consequentemente, da democracia – afeta a esquerda. Em se tratando a 

realidade brasileira, seria oportuno estabelecer um diálogo com Ruy Fausto, cuja reflexão sobre a 

degenerescência dos partidos de esquerda constitui hoje um de seus principais legados. A título de 

exemplificação, pense-se na análise feita do PT, em março de 2005, no texto “Para além da gangrena”, inserido 

em Outro dia: intervenções, entrevistas, outros tempos, em que Fausto também aborda a questão do facciosismo 

dos partidos com a expressão “degenerescência mafiosa”: “acho que se teve aí [no PT] um quarto tipo de 

degenerescência, a acrescentar à ‘degenerescência stalinista’, à reformista (ou simplesmente adesista) e à 

populista. Degenerescência que se poderia chamar de ‘mafiosa’” (FAUSTO, 2009, p. 64).   
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expressão desse tipo de líder, algo que Bobbio destaca ao se referir a Berlusconi. Este não 

teria “apenas” fundado um partido pessoal; “também faz de tudo para acentuar o caráter 

pessoal da Força Itália. Prova disso é que exibe sua cara em todos os lugares. Sua cara sempre 

sorridente, sempre segura de si, o homem abençoado por Deus” (BOBBIO, 2016, p. 100).  

A benção divina – uma afronta ao laicismo que tanto caracterizou o 

pensamento político de Bobbio –, inclusive, já havia sido objeto de reflexão alguns anos 

antes, em 1996, no texto “Ambra e o ungido do Senhor”. Após salientar a postura dos “fiéis 

colaboradores” de Berlusconi, “que se levantam e por alguns minutos gritam, aliás invocam: 

‘Sílvio, Sílvio’”, Bobbio faz questão de destacar “a novidade absoluta e surpreendente” 

subjacente à direita italiana: a Força Itália era “o primeiro partido pessoal de massa” 

(BOBBIO, 2016, p. 65). Mas não só: ao refletir sobre a relação entre Berlusconi e a 

“personalidade autoritária”, Bobbio considera: 

 

Seu mote preferido é: “Deixem-me fazer, trabalho para 

vocês”. Por que não conseguiu manter as promessas das 

quais se serviu para vencer as eleições? Porque não o 

deixaram trabalhar. Fala sempre em primeira pessoa. Ele 

guia, os outros seguem” (BOBBIO, 2016, p. 66).  

 

O desenrolar dessa história, como pode-se suspeitar, não é das mais 

esperançosas. Bobbio não hesita em dizer que a presença desse líder carismático constitui 

“um fenômeno novo que marca um mal-estar profundo de nossa democracia” (BOBBIO, 

2016, p. 102). E pouco tempo depois, em um texto – “O homem tirânico” – publicado em 

2001, o filósofo e jurista italiano manifesta seu veredito final: “Berlusconi, no fundo, como o 

tirano clássico, considera que para ele é lícito o que os mortais comuns sonham. A 

característica do homem tirânico é acreditar que pode tudo” (BOBBIO, 2016, p. 105)14. 

Veja-se: até aqui foi possível demonstrar como as reflexões de Bobbio acerca 

da relação entre democracia e partidos políticos ainda é particularmente atual, notadamente 

em virtude da personalização da política. Mas não seria possível ver na política brasileira 

 
14 Aqui também é importante notar a mudança no tom da avaliação. Em uma entrevista de 1994 – “Autoritária ou 

inexperiente?” –, quando perguntado acerca das “dúvidas inquietantes” que os italianos poderiam ter acerca da 

proximidade entre Berlusconi e Mussolini, Bobbio diz se perguntar “se Silvio Berlusconi é inexperiente ou um 

homem dotado de uma consciência superior que o torna mais seguro que a média de seus iguais. Algumas vezes, 

confesso, fui levado pela primeira hipótese. (...) Encontramo-nos diante de um político tendencialmente 

autoritário, mas prudente? Ou de uma pessoa temerária?” (BOBBIO, 2016, p. 26 – destaque meu). 
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atual algumas “afinidades eletivas” com a política italiana que tanto incomodou Bobbio em 

sua última década de vida?15 Talvez seja o caso de considerar, com Bovero, a seguinte 

questão: 

 

Bobbio costumava repetir que a Itália é um laboratório 

político. Permito-me acrescer: frequentemente, 

assemelha-se ao laboratório de Frankenstein. Produz 

monstros perigosos, que às vezes se apresentam com uma 

aparência agradável, cativante. E já que muitos produtos 

made in Italy mostraram, em diferentes tempos e em 

diferentes campos, saber alcançar um bom sucesso 

mundial, recomendo a todos que continuem a observar 

atentamente aquilo que o nosso laboratório produz 

(BOVERO, 2015, p. 44). 

 

Ora, alguns elementos desse laboratório deveras inovador – tais como (i) o 

facciosismo dos partidos políticos e sua derivação personalista, (ii) uma direita intimamente 

religiosa que pretende salvar o país da ameaça comunista e (iii) o amálgama entre meios de 

comunicação e líderes carismáticos – parecem ser comuns tanto à realidade italiana descrita 

por Bobbio como à realidade brasileira atual. Consequentemente, é a partir deles que uma 

primeira aproximação acerca das afinidades eletivas entre Berlusconi e Bolsonaro pode ser 

vislumbrada, cuja breve tematização aqui exposta procura apontar apenas seus traços gerais16.  

No que se refere à primeira questão, basta pensar nos próprios termos 

utilizados na imprensa a respeito da Aliança Nacional, apresentada como o novo partido do 

Bolsonaro após sua saída do PSL em novembro de 2019, uma manifestação típica de 

particularismo dos partidos pessoais verificável até mesmo no site da organização política. 

Em “dúvidas frequentes”, à pergunta “o que é a Aliança pelo Brasil” responde-se: “sob a 

 
15 Em “Um eloquente silêncio sobre Norberto Bobbio”, Zamora defende que “o consenso que se quer aqui 

formar possui ares evidentes de despotismo e de risco à democracia. É preciso retornar a Bobbio e romper este 

eloquente silêncio sobre sua obra” (https://www.sul21.com.br/opiniaopublica/2017/06/um-eloquente-silencio-

sobre-norberto-bobbio-por-ricardo-zamora/ (acesso em 18/05/2020). 
16 Isso não significa que não existam distanciamentos entre ambos que devem ser igualmente aprofundados. Por 

exemplo: (i) a carreira política de Berlusconi foi alavancada pelo seu amplo poder econômico, manifestado no 

monopólio dos meios de comunicação, ao passo que a carreira política de Bolsonaro está desassociada do mesmo 

tipo de investimento financeiro; (ii) Berlusconi não possuía uma experiência política prévia, enquanto Bolsonaro 

possui uma larga experiência parlamentar; (iii) Berlusconi possui uma formação empresário/midiática, enquanto 

Bolsonaro tem formação militar. 

https://www.sul21.com.br/opiniaopublica/2017/06/um-eloquente-silencio-sobre-norberto-bobbio-por-ricardo-zamora/
https://www.sul21.com.br/opiniaopublica/2017/06/um-eloquente-silencio-sobre-norberto-bobbio-por-ricardo-zamora/
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liderança do Presidente Jair Bolsonaro, estamos iniciando a fundação um de um grande e 

verdadeiro partido conservador”17.  

Quanto à segunda questão, assim como Berlusconi dizia ser o “ungido do 

senhor” (BOBBIO, 2016, p. 65), Bolsonaro também está envolto em um discurso religioso, 

possuindo íntimas relações com o campo evangélico, em especial o novo pentecostalismo18. 

Do mesmo modo, Berlusconi “atribuía-se a tarefa de proteger os valores cristãos ameaçados 

pelos ‘comunistas ateus’” (BOBBIO, 2016, p. 67), um tipo de raciocínio igualmente presente 

no Programa da Aliança pelo Brasil19. Mais importante ainda, se no governo Bolsonaro há 

espaço tanto para uma política econômica guiada pela narrativa do antiestatismo, como para 

uma política cultural crítica da “doutrinação marxista” que caracterizaria a hegemonia dos 

“comunistas brasileiros”, os mesmíssimos elementos podem ser observados na Itália de 

Berlusconi20. No já mencionado “Um partido subversivo”, publicado em 2001, Bobbio faz a 

seguinte consideração: 

 

Acredito que a Força Itália tenha uma ideologia.  Talvez 

seja uma ideologia apenas negativa, a ideologia do 

antiestatismo em contraposição ao estatismo que 

Berlusconi atribui a toda a esquerda. Uma ideologia 

antiestatista em nome do mercado que, embora negativa, 

consegue se difundir, mesmo porque Berlusconi identifica 

o estatismo com o comunismo e conseguiu convencer que 

a Itália, que já foi estatista, foi comunista. O que significa 

que, para libertar a Itália do comunismo, é necessário 

 
17 https://aliado.aliancapelobrasil.com.br/duvidas-frequentes (acesso em 18/05/2020). 
18 O Programa da Aliança pelo Brasil apresenta como primeira base o “Respeito à Deus e a religião”. Assim, “o 

partido toma como seus os valores do Evangelho e da Civilização Ocidental (...), ciente de que o povo brasileiro 

acredita que Deus é o garantidor do verdadeiro desenvolvimento humano”. O texto está disponível em 

https://static.poder360.com.br/2019/11/PROGRAMA-DA-ALIANÇA-PELO-BRASIL.pdf (acesso em 

18/05/2020).  
19 No documento, a defesa do “povo religioso e educado nas bases do Cristianismo” não só se relaciona com “a 

expulsão do socialismo do poder” pelo “povo brasileiro” – em referência ao impeachment da então presidenta 

Dilma Rousseff –, mas está intimamente associado ao trabalho conjunto com entidades e partidos conservadores 

em outros países “que venceram o comunismo”. (https://static.poder360.com.br/2019/11/PROGRAMA-DA-

ALIANÇA-PELO-BRASIL.pdf – acesso em 18/05/2020). 
20 Segundo Bobbio, aqui se manifesta uma direita que não é liberal: “é uma direita que promete, em primeiro 

lugar, segurança. Existe uma outra segurança, que é de esquerda, do trabalho e sobre o trabalho, enquanto a 

segurança que Berlusconi garante é a típica solicitação de law and order, na tradição da direita mais reacionária” 

(BOBBIO, 2016, p. 88). Com isso se compreende a distinção apresentada por Bovero entre um “liberalismo de 

esquerda”, que tem Bobbio como seu principal representante, e um “liberalismo de direita”, cujo principal nome 

é Hayek (BOVERO, 2002, p. 94).  

https://aliado.aliancapelobrasil.com.br/duvidas-frequentes
https://static.poder360.com.br/2019/11/PROGRAMA-DA-ALIANÇA-PELO-BRASIL.pdf
https://static.poder360.com.br/2019/11/PROGRAMA-DA-ALIANÇA-PELO-BRASIL.pdf
https://static.poder360.com.br/2019/11/PROGRAMA-DA-ALIANÇA-PELO-BRASIL.pdf
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libertá-la também do estatismo (BOBBIO, 2016, p. 98 – 

destaque meu).  

 

Por fim, no âmbito da terceira questão também é possível ver certas afinidades, 

ainda que a distância temporal traga uma complexidade maior. Ora, Bobbio estava 

absolutamente consciente de que Berlusconi se aproveitava de um verdadeiro império 

televisivo para alcançar seus fins políticos. Daí o argumento – em “A democracia precária”, 

de 1995 – de que o monopólio berlusconiano quase total das televisões privadas repugnava os 

princípios democráticos (BOBBIO, 2016, p. 46). Os motivos disso aparecem de forma mais 

clara em “Limites entre a política e o poder da TV”, escrito no mesmo ano, momento em que 

Bobbio associa a “anomalia italiana” à “aguçada incompatibilidade (...) entre a posse desses 

meios [de comunicação] essenciais para a formação do consenso e o exercício de uma 

atividade, como a atividade política em um regime democrático, no qual o poder se conquista 

exclusivamente pelo consenso” (BOBBIO, 2016, p. 50). Assim, não é mera casualidade que 

Bobbio tenha destacado – no já citado “O dever dos partidos políticos”, de 1996 – “que a 

personalização da política, fenômeno comum a todos os países, seja favorecida pela televisão, 

que mostra mais as faces das pessoas que as suas ideias e, frequentemente,  pretendendo 

breves respostas, prefere a tirada à argumentação, é bem notório” (BOBBIO, 2001, p. 125)21. 

Por isso mesmo, em outro artigo escrito em 1994 – “Aquela Itália modelo Berlusconi” –, 

Bobbio não deixa de relacionar a já mencionada “anomalia italiana” com a 

 

videocracia triunfante, ou seja, do triunfo do poder que se 

exerce não mais somente por meio da lavra falada, que 

poucos estão dispostos a escutar, ou da escrita, que 

pouquíssimos têm tempo de imprimir na mente, mas por 

meio da imagem que entra insistentemente na casa de 

todos e se fixa na memória (BOBBIO, 2016, p. 19).  

 
21 Em um texto de 1994, Bobbio já discutia os riscos decorrentes da difusão da televisão: “O que devemos 

refletir, portanto, antes de nos perguntar se a esquerda errou e onde, é sobre este fenômeno absolutamente sem 

precedentes. Berlusconi, explorando as ramificações do seu poder econômico na Itália inteira, conseguiu se 

tornar, em três meses, o protagonista das eleições, vencer completamente. Se existe hoje um governo de direita é 

porque Berlusconi conseguiu juntar duas partes que podiam parecer absolutamente incompatíveis: a Liga, que 

quer a divisão da Itália, e os fascistas que são ultra-nacionalistas. Por que aconteceu tudo isso? Eu acredito que a 

televisão foi decisiva, porém, não no sentido que Berlusconi tenha aparecido em vídeo mais que os outros, mas 

sim porque a sociedade criada pela televisão é uma sociedade naturaliter de direita (BOBBIO, 1994, p. 94, apud 

LOSANO, 2018, p. 356). Note-se que Bobbio não se restringe a apontar o problema do chamado “tempo na 

televisão”. Pelo contrário, para o filósofo de Turim a questão já se apresentava com uma complexidade e 

profundidade muito maior, atinente à própria sociabilização. 
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Veja-se: a relação entre “meios de comunicação em massa” e “produção de 

consenso” já era percebida por Bobbio como algo de suma importância na década anterior. 

Publicado em Estado, governo, sociedade, de 1985, o texto “A grande dicotomia: público / 

privado” terminava com uma discussão que, naquele contexto, poderia ser chamada de 

distópica: 

 

Se é verdade que num Estado democrático o público vê o 

poder mais do que num Estado autocrático, é igualmente 

verdadeiro que o uso dos computadores (que se amplia e 

se ampliará cada vez mais) para memorizar os dados 

pessoais de todos os cidadãos permite e cada vez 

permitirá mais aos detentores do poder ver o público bem 

melhor do que nos Estados do passado. Aquilo que o 

Príncipe novo pode vir a conhecer os próprios sujeitos é 

incomparavelmente superior ao que podia conhecer de 

seus súditos até mesmo o monarca mais absolutista do 

passado (BOBBIO, 2017, p. 38 – destaque meu)22.  

 

Ora, se esse acúmulo de informação nas mãos dos detentores do poder já 

constituía um problema para o filósofo e jurista italiano há quase 40 anos – o texto original é 

de 1981 –, o que pensar sobre a guerra virtual que caracteriza as redes sociais de hoje em dia? 

Como se sabe, trata-se de uma temática nevrálgica não apenas para o próprio Brasil, mas 

principalmente para a sobrevivência do governo Bolsonaro, notadamente em virtude da CPI 

das Fake News, cuja atribuição, dentre outras, é analisar o modo de produção de notícias 

falsas e seu alcance pelas chamadas “milícias digitais”, algo que vincula poder político, poder 

econômico e poder cultural com uma intensidade ainda hoje desconhecida.  

Longe de ser uma realidade apenas nacional, a palavra (melhor seria dizer 

“expressão”) fake news foi eleita “a palavra do ano” em 2017 pelo dicionário Collins, e está 

 
22 Note-se que esse raciocínio já é apresentado em O futuro da democracia, publicado um ano antes, justamente 

no capítulo sobre o “poder invisível”. Após salientar que o uso de computadores tornaria possível “um 

conhecimento capilar dos cidadãos de um grande Estado por parte de quem detém o poder”, Bobbio sugere uma 

tendência de desenvolvimento da questão: “a tendência não mais rumo ao máximo controle do poder por parte 

dos cidadãos, mas, rumo ao máximo controle dos súditos por parte de quem detém o poder” (BOBBIO, 2000, p. 

120). Trata-se de uma análise distinta daquela que diz respeito à chamada “computadorcracia”, termo a partir do 

qual se propunha o exercício da democracia direta (BOBBIO, 2000, p. 39). 
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intimamente associada à investigação em andamento no Congresso Americano pela suposta 

utilização de targeted advertising (publicidade direcionada), produção de fake news (notícias 

falsas) e a influência de Estados estrangeiros na campanha do atual presidente norte-

americano Donald Trump em 2016. Como se vê, trata-se aqui de um aprofundamento das 

questões levantadas por Bobbio no início dos anos 80, suscitando um debate muito mais 

complexo sobre o atual tipo de articulação entre democracia, representação política e mercado 

– a relação entre “meios de comunicação”, produção de consenso e iniciativa privada, no 

dizeres de Bobbio. A utilização lucrativa de artifícios tecnológicos como os da empresa 

Cambridge Analytica – que recolhe dados das gigantes digitais Google, Facebook e Instagram 

para traçar um perfil político dos usuários, identificar suas tendências e “pontos fracos” a fim 

de revender essas informações aos comitês de campanha dos partidos – é seguramente uma 

antessala dos acontecimentos que ocorreram no Brasil durante a corrida presidencial. 

 

 

4. A RETOMADA DO DESPOTISMO: INVERSÃO DO LIBERALISMO? 

As afinidades eletivas apresentadas nos parágrafos anteriores, mesmo que não 

tenham qualquer ambição exaustiva, ainda assim permitem satisfatoriamente apontar a 

atualidade de uma fração do pensamento político de Bobbio. Como destacado no início do 

artigo, não se trata apenas de inferir “o que dizia Norberto Bobbio para a Itália dos anos 70 

vale para o Brasil de hoje”, mas de perceber como a análise da Itália dos anos 90 pode 

constituir uma chave de leitura ainda mais interessante para analisar alguns componentes da 

degeneração bolsonarista da democracia. No entanto, condizente com o espírito 

“questionador” de Bobbio, habilmente retratado por Raymundo Faoro no prefácio ao Diário 

de um século - Autobiografia como um intelectual “semeador de dúvidas”, “o terrível 

alimentador de dissenso” (BOBBIO, 1997a, p. XIV), me parece oportuno encaminhar a 

última seção do presente artigo com mais um questionamento: se a atualidade de Bobbio é 

posta pela fertilidade da análise da degeneração da política pela personalização da política, e 

se isso significa a retomada do conceito de despotismo23, qual seu impacto para a teoria 

política liberal, em especial para a teoria do Estado moderno? 

 
23 A discussão não é tão simples como pode parecer. O livro Contra os novos despotismos foi organizado 

postumamente. Ainda assim, o próprio Bobbio associa Berlusconi à figura do déspota (BOBBIO, 2016, p. 15), 

ainda que no último artigo da coletânea – “O homem tirânico”, de 2001 – o mesmo seja classificado como “o 

tirano clássico”. Entre tirania e despotismo enquanto formas de governo, no entanto, existem diferenças 

particularmente importantes, como será destacado. 
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A referência a um debate particularmente difundido no final dos anos 90 pode 

ajudar na compreensão desta problemática. De certo modo, uma espécie de prelúdio do que 

vivenciamos hoje foi apresentada por Bernard Manin com o conceito de “democracia de 

auditório” (MANIN, 1997, p. 218). Como o próprio autor salienta, esse fenômeno era 

analisado como fruto da personalização da escolha eleitoral, uma situação que tinha duas 

causas. Em primeiro lugar, os meios de comunicação política então atuais – TV e rádio – 

afetavam a natureza da própria relação de representação, estabelecendo uma comunicação 

direta com o eleitorado sem a mediação do partido político. Consequentemente, manifestava-

se uma troca de elites políticas, em que o político tradicional ancorado no partido 

democrático dava lugar ao domínio do media expert. Em segundo lugar, essa personalização 

era uma resposta às novas condições a partir das quais o poder era exercido, em que o 

aumento da complexidade dos problemas – um tema conectado à narrativa da “globalização” 

– exigia cada vez mais respostas rápidas e circunstanciais (MANIN, 1997, p. 220).  

Mais importante ainda, Manin sustenta que essa situação de imprevisibilidade 

alimentava uma espécie de poder discricionário, algo próximo do poder prerrogativo invocado 

por Locke, isto é, ao poder de tomar decisões quando não existem determinações prévias que 

orientem os comportamentos. Nesse contexto, é a confiança pessoal inspirada pelo líder 

político que emerge como base da própria sociabilidade.  

Se Manin acredita que isso não significava o início de um poder irresponsável 

(MANIN, 1997, p. 221), já que os eleitores continuariam como destinatários do poder último 

de destituir os representantes, o apurado arcabouço conceitual de Bobbio impedia uma 

conclusão desse tipo. É justamente a premissa de que a democracia moderna se baseia no 

governo das leis, e não no governo dos homens24, que fez com que Bobbio – já em 1984, no 

artigo “A democracia do aplauso” – discutisse a legitimidade por aclamação do então 

secretário geral do Partido Socialista italiano, Benedetto Craxi, vendo nessa atitude não 

apenas o sufocamento do dissenso, mas a própria emergência de um chefe carismático 

(BOBBIO, 2006, p. 219). Não por acaso, quase quinze anos depois, diante da Casa das 

Liberdades – uma coalização criada em 2000 por Berlusconi –, Bobbio convocava os italianos 

a derrotá-la nas urnas. Por qual motivo? 

 

Direita e esquerda não têm nada a ver: está em jogo a 

democracia. Berlusconi declarou querer reformar também 

 
24 Atente-se desde já que esta distinção remete ao modo de governar, e não à forma de governo.  



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

90 
 

a primeira parte da Constituição, isto é, os valores 

fundamentais sobre os quais se apoia a República 

Italiana. Anunciou uma lei que daria ao Parlamento o 

poder de estabelecer a cada ano a prioridade dos crimes a 

perseguir. Tal lei subordinaria o Poder Judiciário ao 

poder político, abatendo dessa forma um dos pilares do 

Estado de direito (BOBBIO, 2016, p. 93). 

 

No âmbito do presente artigo, é interessante notar como podem se relacionar 

democracia (em risco) e despotismo. Igualmente incluído no livro Contra os novos 

despotismos, no texto “Separação como arte liberal”, de 1994, o filósofo e jurista italiano, em 

diálogo com Michael Walzer, salienta que o objetivo do liberalismo é prevenir o uso tirânico 

do poder, isto é, aquele em que se unificam poder político, poder econômico e poder 

cultural25. Por isso mesmo, Bobbio salienta que “a unificação dos três poderes em um só 

homem ou em um só grupo tem um nome bem conhecido na teoria política. Chama-se, como 

denominava Montesquieu, despotismo” (BOBBIO, 2016, p. 15 – destaque meu)26. Mas o 

aparente simples uso desse termo não traz consequências para as bases conceituais a partir das 

quais se firmou o próprio pensamento liberal político? Seria mero descuido que a 

caracterização de Berlusconi como déspota seja substituída por “tirânico clássico” alguns anos 

depois (BOBBIO, 2016, p. 105)? 

Veja-se: a referência a Montesquieu não é acidental, já que nele se encontra a 

diferenciação entre despotismo, monarquia e república a partir da “distribuição de poderes”, 

um elemento ausente na primeira forma de governo. Para o autor de O espírito das leis, o 

despotismo deve ser abordado como uma categoria autônoma, e não como gênero da 

monarquia, algo que mesmo autores modernos como Maquiavel e Bodin defendiam 

(BOBBIO, 1997, p. 139). Como se sabe, aqui entra em cena a distinção quanto à natureza e 

quanto ao princípio que caracterizam o despotismo: no primeiro caso, trata-se do governo de 

um só, sem freios, “que arrasta tudo e todos”; no segundo caso, trata-se do medo como meio a 

 
25 A apresentação dessas três formas de poder pode ser encontrada no texto “Estado, poder e governo” 

(BOBBIO, 2017, p. 107). 
26 Em sua análise da “função histórica” do direito natural, Bobbio. destaca: “como teoria objetiva da moral, [o 

jusnaturalismo] serviu muito bem de fundamento de toda teoria favorável aos limites do poder estatal. Da 

exigência de um Estado limitado pela lei natural surgiu o constitucionalismo moderno contra o maquiavelismo, 

contra as teorias da razão de Estado e do direito divino dos reis, contra o absolutismo paternalista e o 

hobbesiano; nasceu a concepção liberal do Estado contra as várias formas de despotismo mais ou menos 

iluminado” (BOBBIO, 2016a, p. 230). 
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partir do qual o governo é regido. No entanto, aqui interessa notar a linha de continuidade que 

conecta a discussão clássica sobre o despotismo – cuja origem remete a Aristóteles27 – com o 

tratamento dada ao tema por Montesquieu.  

Ao menos dois elementos tradicionais seguem inalterados para o pensador 

francês: (i) a existência de uma relação servil entre governantes e governados e (ii) a 

localização histórica e geográfica dessa forma de governo na Ásia (BOBBIO, 2000a, p. 343). 

Daí o conceito de “despotismo oriental”, cujo protótipo seria o império chinês. Como se sabe, 

essa “localização” mudou com o tempo. Se em Maquiavel o despotismo passa a ser associado 

ao Império Otomano, durante o século XIX será a Rússia a detentora do trono (BOBBIO, 

2000a, p. 647). De todo modo, é justamente a partir dessa compreensão que se dá uma das 

dicotomias que caracterizaram o pensamento iluminista: a sociedade ocidental, esclarecida, 

em que se manifestam tanto repúblicas como monarquias, de um lado, e a sociedade oriental, 

degradada e arbitrária, típica do despotismo, do outro. Uma distinção que se apresenta nos 

termos de uma verdadeira antítese, como destaca Bobbio no texto “Grandeza e decadência da 

ideologia europeia”, publicado em 1986. Mas aqui há uma diferença substancial28: 

diferentemente da tirania, que seria, apesar de ilegítima e temporária, uma manifestação de 

desvio no interior da civilização europeia, o despotismo foi considerado a forma de governo 

característica dos povos não-europeus, os bárbaros.  Consequentemente,  

 

a oposição entre democracia e despotismo é parte 

constitutiva, vital, essencial, da visão de mundo, da 

filosofia da história, através da qual o pensamento 

europeu buscou, em antítese àquilo que é diferente e 

negativo, definir positivamente a própria identidade (...). 

A antítese liberdade-despotismo é um dos temas 

recorrentes do pensamento político ocidental, a começar 

por Aristóteles, uma das “grandes dicotomias” na qual se 

sustenta boa parte da filosofia da história, o principal 

 
27 Bobbio destaca os três pontos que resumem a teoria do despotismo em Aristóteles: 1) a relação entre 

governantes e governados é semelhante à relação entre senhor e escravo; 2) tal relação se estabelece 

naturalmente onde há povos servis; 3) esses povos servis existem de fato, e são os povos bárbaros, especialmente 

e indistintamente os povos do Oriente” (BOBBIO, 2000a, p. 643).  
28 No verbete “despotismo” do Dicionário de política, escrito pelo próprio Bobbio, há uma precisa diferenciação 

entre tirania e despotismo a partir de Bodin: “o déspota reina como senhor sobre escravos, o tirano reina como 

senhor sobre pessoas livres”, razão pela qual espera-se que o primeiro perdure no tempo, enquanto o segundo 

tenha uma existência breve (BOBBIO, 1998, p. 342).  
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critério de distinção e de oposição entre o Ocidente e o 

Oriente (BOBBIO, 2000a, p. 642).   

 

Ora, se o despotismo é o outro do Ocidente29, uma externalidade, como 

explicar sua utilização para caracterizar uma país europeu – a Itália – na passagem do século 

XX para o século XXI? Veja-se: Bobbio está perfeitamente consciente de que a dicotomia 

liberdade-despotismo constitui uma interpretação da história demasiado simplista, uma 

ideologia (BOBBIO, 2000a, p. 650). E mesmo que se procure separar o lado mais ou menos 

verdadeiro das ideologias, mesmo no que se refere à sua eficácia – “que é afinal o único 

critério com base no qual uma ideologia deve ser julgada” –, ainda assim seria possível dizer 

que a ideologia europeia – não só da liberdade, mas do progresso – foi se esgotando pouco a 

pouco. Segundo Bobbio,   

 

na teoria política contemporânea, o conceito mesmo de 

Estado despótico perdeu o seu significado originário, e o 

termo “despotismo” passou a ser cada vez menos usado 

na linguagem técnica, conservando apenas o seu genérico 

significado polêmico na linguagem comum. Na linguagem 

técnica da filosofia e da ciência política, “despotismo” foi 

substituído por outros termos conceitualmente mais 

precisos, tais como “Estado totalitário”, “autocracia” etc 

(BOBBIO, 2000a, p. 650 – destaque meu). 

 

Essa passagem pode estabelecer os critérios de uma primeira resposta à 

pergunta feita no parágrafo anterior. Uma vez que os textos que compõem os escritos de 

Bobbio sobre o berlusconismo foram publicados em jornais, seria possível dizer que o termo 

“despotismo” deve ser entendido ali enquanto manifestação da linguagem comum, em que 

prevalece o chamado uso “polêmico” do déspota como alguém arbitrário, aquele que 

corrompe o bom governo, isto é, como sobreposição do termo tirania30. Como se vê, a 

 
29 Veja-se aqui a proximidade desse outro com o “Orientalismo”, tal como analisado por Edward Said, em que o 

termo adquire o significado de uma noção coletiva que permite a distinção entre o “nós” europeu e “aqueles” não 

europeus,  culminando “na ideia de uma identidade europeia superior a todos os povos e culturas não europeus” 

(SAID, 2007, p. 34).  
30 O próprio Bobbio destaca esse sentido no já mencionado verbete “Despotismo”, no Dicionário de política. 

Note-se, no entanto, que também deve ser levada em consideração a existência de um uso positivo do termo. 

Contrariamente à tradição que vê no despotismo um governo nocivo, o “despotismo iluminado” é característico 
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utilização feita por Bovero do termo “autocracia eletiva” como forma de compreender 

conceitualmente a degeneração da democracia vai ao encontro desse entendimento.  

Ainda assim, uma segunda resposta é possível: não é apenas o título do livro – 

Contra os novos despotismos – que joga a favor do termo aqui analisado. Se no prefácio 

escrito por Enzo Marzo não há qualquer hesitação em associar Berlusconi a essa forma de 

governo (BOBBIO, 2016, p. 12) – mais do que isso, Marzo chega a dizer que o 

berlusconismo, como um pesadelo recorrente, é “um mal que vem de longe, que nos impede 

de entrar realmente na modernidade” (BOBBIO, 2016, p. 09 – destaque meu) –, no posfácio 

escrito por Franco Sbarberi pode-se ler que a forma de regime despótico “não foi invocada 

sem razão” (BOBBIO, 2016, p. 132): 

 

O que de fato se está discutindo há mais de dez anos na 

Itália não é só o problema da incompatibilidade, no 

interior das democracias, entre livre mercado e 

acumulação monopolista dos meios de informação, mas 

também a insanável contradição entre a posse desses 

instrumentos, decisivos para a organização do consenso, e 

o exercício de uma atividade, como a política, que pode se 

servir disso de maneira indiscriminada para manipular a 

opinião pública (BOBBIO, 2016, p.  132) 

 

Entenda-se: apesar da possibilidade de compreender o uso do termo 

despotismo naquele sentido provocativo, genérico, há uma segunda possibilidade de uso desse 

conceito, em que este se apresenta como algo não apenas atual, mas presente em próprio solo 

ocidental. Note-se, no entanto, que as consequências desse tipo de raciocínio não são apenas 

distintas. Mais do que “diferença”, há uma profundidade que inverte os sinais do termo tido 

como referência. Assim, no primeiro caso – em que despotismo é utilizado de modo polêmico 

– pode-se analisar a sequência “Fascismo → Democracia → Tirania”, em que a segunda 

passagem implica uma deterioração momentânea, a degeneração democrática. No segundo 

caso – em que despotismo é utilizado em seu sentido clássico – na sequência “Fascismo → 

Democracia → Despotismo” a segunda passagem implica uma negação, uma inversão 

 
dos pensadores fisiocratas que caracterizaram o início da economia política, sustentando que a existência de um 

único soberano é condição para que as leis positivas possam se conformar às leis naturais (BOBBIO, 1998, p. 

344-345).  
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democrática31. É como se no curso do desenvolvimento da modernidade aquilo que era 

considerado como arcaico e exterior aparecesse agora como seu próprio produto interno. Ou 

seja, tratar-se-ia de uma espécie de orientalização do ocidente: da separação liberal à 

unificação despótica, essa inversão dos sinais, por mais impactante que seja para a própria 

teoria do Estado moderno, ainda assim pode ser conectada ao pensamento de Bobbio. 

No que se refere às consequências desse fenômeno, é possível aprender algo 

com o artigo “A utopia invertida”, publicado em 1989 acerca da “catástrofe do comunismo 

histórico”32. Ao analisar “a inversão total de uma utopia”, Bobbio salienta como esse discurso 

virado do avesso se manifestava pela exigência – por parte dos países então soviéticos em 

disputa com a URSS – de reconhecimento daqueles quatro direitos de liberdade da 

democracia liberal: (i) a liberdade pessoal; (ii) a liberdade de imprensa e de opinião; (iii) a 

liberdade de reunião e (iv) a liberdade de associação (BOBBIO, 2000a, p. 352). No entanto, 

Bobbio é particularmente sagaz e percebe que a “conquista da liberdade dos modernos” 

impunha um desafio ainda maior à democracia: 

 

pensar que a esperança da revolução tenha-se apagado, e 

tenha terminado apenas porque a utopia comunista faliu, 

significa fechar os olhos para não ver. As democracias 

que governam os países mais ricos do mundo são capazes 

de resolver os problemas que o comunismo não conseguiu 

resolver? Este é o problema. O comunismo histórico faliu, 

não discuto. Mas os problemas continuam, exatamente 

aqueles mesmos problemas, talvez agora e em um futuro 

próximo, em escala mundial. (...) A democracia venceu o 

desafio do comunismo histórico, admitamos. Mas com 

quais meios e com quais ideais pretende enfrentar os 

 
31 O termo “democracia” é utilizado aqui de modo geral, sem que se considere, por exemplo, as diferenças que o 

parlamentarismo e o presidencialismo agregam à problemática da inversão despótica. Por isso mesmo, as 

reflexões que se seguem constituem uma espécie de “considerações iniciais sobre a inversão despótica da 

democracia”, tema cujo desenvolvimento e aprofundamento merecerá um tratamento detalhado, em outra 

oportunidade. 
32 Ainda que muito distante do modo de pensar característico do pensamento político liberal, é curioso notar que 

a compreensão do “socialismo real” nos termos de uma inversão também está presente nas análises de Fausto 

sobre as experiências totalitárias do século XX. (FAUSTO, 2017, p. 146). Como se vê, pode-se esperar que um 

diálogo entre Bobbio e Fausto a respeito dos caminhos da esquerda revele mais do que suas diferenças 

filosóficas. 
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mesmos problemas a partir dos quais nasceu o desafio 

comunista?  (BOBBIO, 2000a, p. 353).  

 

Como se vê, esse “problema” para a democracia, intimamente associado à 

questão da desigualdade e da “sede de justiça” (BOBBIO, 2000a, p. 353), reverbera naquele 

ideal da filosofia da história tido pelo filósofo e jurista italiano, em 1959, como o mais 

importante: a igualdade cada vez maior entre os homens que desagua na compreensão da 

democracia como ideal de igualdade e tarefa da justiça (BOBBIO, 2009, p. 50). Ainda assim, 

é possível vasculhar o laboratório dos escritos de Bobbio e nele encontrar um segundo tipo de 

aproximação à temática da inversão despótica acima destacada: não mais a respeito das 

eventuais consequências desse fenômeno para a democracia, mas à sua explicação, sua 

gênese, algo que pode encontrar na relação entre “poder oculto” e “duplo Estado” [Der 

Doppelstaat]33 um solo particularmente fértil. 

Por isso mesmo, não deveria passar despercebida a reflexão presente em “O 

poder invisível dentro do Estado e contra o Estado”, de 1981, segundo a qual “no Estado 

despótico, o soberano vê sem ser visto” (BOBBIO, 2015, p. 41 – destaque meu). Observe-se 

que a questão da invisibilidade está diretamente vinculada ao Estado, e não “apenas” à 

democracia. Isso é importante pois aqui se manifesta uma criticidade mais profunda: não se 

trata de relacionar o “poder invisível” somente às promessas não-cumpridas da democracia 

(BOBBIO, 2000, p. 41)34, ou às suas três formas – (i) contra o Estado, como a máfia italiana; 

(ii) para se beneficiar do Estado, como as organizações secretas e (iii) enquanto instituição do 

Estado, como os serviços secretos (BOBBIO, 2015, p. 32) –, mas de compreendê-lo como um 

elemento intrínseco ao Estado moderno. Assim, se no despotismo a invisibilidade caracteriza 

a relação entre quem governa e os que são governados, e se este poder oculto constitui um 

elemento de todo e qualquer Estado, então adquire especial importância as reflexões feitas por 

Bobbio acerca do livro de Fraenkel: 

   

 
33 Trata-se do termo utilizado por Ernst Fraenkel em seu livro Der Doppelstaat, publicado originalmente em 

1941. 
34 Este é o raciocínio que guia O futuro da democracia, em especial o capítulo que aborda as promessas não-

cumpridas. Note-se, no entanto, que no mesmo livro pode-se encontrar o capítulo “A democracia e o poder 

invisível”, originalmente publicado em 1980. Neste texto o poder invisível é associado aos conceitos de 

“subgoverno”, “criptogoverno” e “poder onividente”: o primeiro remete ao governo da economia, o segundo às 

ações de forças políticas subversivas e o terceiro ao uso dos computadores como meio para controlar os cidadãos 

(BOBBIO, 2000, p. 117-120). Daí a discussão – sem dúvida importante – acerca da diferença entre “ideal 

democrático” e “realidade”, no sentido de que qualquer democracia terá algum tipo de exceção à famosa 

definição da democracia como o “governo do poder público em público” (BOBBIO, 2000, p. 98). 
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A diferença entre o duplo Estado de um governo 

autocrático e o duplo Estado de um governo democrático 

reside no fato de que no primeiro o poder político puro 

não é apenas manifestado mas também exaltado, ao passo 

que no segundo, quando existe (mas sempre existe), vive 

sob a forma de poder oculto (BOBBIO, 1974, p. XXIII – 

destaque meu). 

 

Segundo Bobbio, aqui se manifestam as duas faces do Estado – uma coberta 

pelo direito, a outra aberta ao exercício do poder puro – “que se encontram em medidas 

diferentes e em graus diferentes em todo sistema político” (BOBBIO, 1974, p. XXIII – 

destaque meu). Ora, se a inversão da democracia em despotismo pode ser analisada quanto às 

suas consequências valendo-se da referida “utopia invertida”, a análise rizomática dessa 

questão pode ter na ideia de “face”35 uma chave de leitura particularmente afeita à 

compreensão do fundo falso do Estado democrático e sua inversão despótica. Como se vê, 

essas reflexões atestam não apenas a atualidade de Bobbio, mas sua contribuição para o 

desenvolvimento da teoria das formas do Estado moderno. Se é possível alegar a tese da 

degeneração da democracia a partir de uma análise da personalização da política, o 

desenvolvimento desta leva à inversão da tese em antítese, uma temática capaz de alargar 

consideravelmente o horizonte de pesquisa da filosofia política nos dias atuais. 

De todo modo, a situação da democracia é calamitosa. Em seus últimos 

escritos, Bobbio se perguntou não poucas vezes acerca da extensão do fenômeno 

berlusconiano, questionando até que ponto ele existiria fora da Itália. Quase duas décadas 

após seu falecimento, a situação é indubitavelmente pior. Seguindo a sugestiva recomendação 

de Bovero acerca da exportação dos modelos made in Italy, as afinidades eletivas com o 

governo Bolsonaro não são as únicas, tendo em Donald Trump – pela própria história pessoal 

do atual presidente dos EUA – um dos seus principais exemplos. Não por acaso, Sbarberi 

termina suas reflexões no posfácio de Contra os novos despotismos com a seguinte reflexão:  

 

“o problema que valeria a pena retomar é se a gestão 

oligárquico-política dos meios de comunicação de massa 
 

35 Essa importante caracterização é perdida em O futuro da democracia, livro no qual o “duplo Estado” é 

mencionado apenas duas vezes (BOBBIO, 2000, p. 41; 201). Note-se que, em ambos os casos, a referência é 

posta a partir de uma perspectiva empiricista, como se existissem dois ordenamentos existindo lado a lado (no 

original, a expressão utilizada não é facce, utilizada no texto de 1974, mas accanto). 
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seria um fenômeno exclusivamente italiano ou expressa, 

ao contrário, uma tendência internacional em direção às 

formas despóticas de controle da opinião pública, que se 

manifestam de maneira impressionante na iminência das 

eleições ou nos momentos de crise aguda da política 

externa dos Estados. Falo de despotismo e não de simples 

populismo para que formas significativas e entrelaçadas 

de domínio de poderes públicos e privados pareçam 

indicativas de uma concepção neopatrimonial do Estado” 

(BOBBIO, 2016, p. 132-133).  

 

Após a “Itália modelo Berlusconi”, em que se unificam e personalizam poder 

político, poder econômico e poder cultural, a medida do horizonte que permitia vislumbrar um 

aprofundamento e extensão da democracia certamente se alterou. Resta saber, da parte 

daqueles que governam, se o ponto de viragem conduzirá à saída tirânica ou à saída despótica 

e, da parte dos que são governados, qual será a extensão e profundidade da resistência.  

 

 

5. CONCLUSÃO 

Procurei demonstrar no presente artigo como o pensamento político de Bobbio 

ainda pode ser particularmente frutífero para a compreensão da política brasileira, num plano 

particular, e para a teoria política liberal, num plano geral. Tendo reconstruído e 

contextualizado os argumentos do filósofo e jurista italiano nos artigos da década de 70 – “A 

Constituição não tem culpa” e “O dever de sermos pessimistas” – utilizados no artigo 

“Bolsonaro e o pessimismo da razão”, publicado no jornal O Estado de S. Paulo, demonstrei 

como o alargamento do horizonte de contribuição da biblioteca bobbiana pode ocorrer 

incorporando os textos da década de 90 que desaguam na análise do berlusconismo.  

Essa retomada de alguns dos principais textos políticos de Bobbio permitiu a 

discussão de temas como a autocracia, a transformação dos partidos políticos em facções e a 

personalização da política, um movimento que foi mediado pela apresentação de algumas 

afinidades eletivas entre a “Itália modelo Berlusconi” e o “Brasil modelo Bolsonaro”. Nesse 

sentido, destaquei (i) o facciosismo dos partidos políticos e sua derivação personalista, (ii) a 

existência de uma direita fundamentalista religiosa que pretende salvar o país da pretensa 
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ameaça comunista e (iii) o amálgama entre meios de comunicação e líderes carismáticos 

como exemplos não exaustivos de uma proximidade a ser aprofundada.  

Tendo demonstrado a pertinência do pensamento de Bobbio, sugeri que sua 

atualidade era acompanhada do ulterior questionamento acerca da relação entre liberalismo e 

despotismo. Se este último desponta como chave conceitual para a compreensão do ocidente, 

a depender de seu uso – “polêmico” ou “tradicional” –, duas alternativas aparecem para a 

construção do diagnóstico da atual situação política: tirania ou despotismo. No primeiro caso, 

referente à degeneração democrática, a redução do déspota ao tirano parece sugerir uma perda 

de profundidade teórica, notadamente pela queda em um discurso que apenas aparentemente 

questiona ideologia do progresso, já que, enquanto desvio momentâneo, a tirania pressupõe 

um caminho anterior e, por isso mesmo, corre o risco de reduzir a análise do despotismo / 

tirania a um descarrilhamento da história. No segundo caso, referente à inversão despótica da 

democracia, as reflexões de Bobbio ainda podem ser particularmente frutíferas. Se no plano 

das consequências – quais os impactos da inversão? – é de se esperar que a sociabilização 

moderna aprofunde os problemas a partir dos quais nasceu o “desafio comunista”, no âmbito 

da análise explicativa – como é possível a inversão? – observa-se na hipótese do fundo falso 

da democracia uma radicalidade muito maior. Ambas as opções despontam como alicerces 

para o alargamento do horizonte de pesquisa e prática da esquerda democrática. 
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RESUMO:  

O cerne deste estudo envolve a tarefa dos magistrados, a função jurisdicional, comumente 

definida como aquela de “dizer o direito no processo de conhecimento e, quando necessário, 

realizá-lo coativamente”.  

Deve, atualmente, ser compreendida de maneira mais ampla que a simples formulação da 

norma jurídica concreta, a partir da lei abstrata.  

Vale dizer, a tarefa dos juízes não mais é vista, exclusivamente, como só a de aplicar a lei 

dedutivamente. A recomendação doutrinária enfatizada aos juízes, acompanhada dos valores 

que presidem nos dias correntes a aplicação do direito, é a de que procedam à perquirição do 

valor de Justiça subjacente às normas e, em aplicando-as, haverão de realizar esse valor. Esta 

é uma tendência do direito contemporâneo, com particular reflexo na atividade jurisdicional. 

PALAVRAS-CHAVE: Atuação do juiz. Iniciativa probatória. Princípios. Preclusão. 
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ABSTRACT: 

The core of this study involves the task of magistrates, the jurisdictional function, commonly 

defined as that of “saying the right in the knowledge process and, when necessary, performing 

it coercively”. 

Currently, it should be understood more broadly than the simple formulation of concrete legal 

norms, based on abstract law. 

That is to say, the task of the judges is no longer seen, exclusively, as just applying the law 

deductively. The doctrinal recommendation emphasized to the judges, accompanied by the 

values that preside over the application of the law in the current days, is that they proceed 

with the investigation of the value of Justice underlying the norms and, in applying them, they 

will have to realize that value. This is a trend in contemporary law, with a particular impact on 

jurisdictional activity. 

KEYWORDS: Judge's performance. Evidence initiative. Principles. Preclusion. 

 

SUMÁRIO: I . O âmbito de atuação do juiz e das partes no panorama geral dos objetivos da 

jurisdição. II – O contraditório, o direito das partes à prova e o direito da sociedade à decisão 

justa, amparada em premissa fática que esteja em sintonia com a verdade. III. O âmbito de 
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I . O ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO JUIZ E DAS PARTES NO PANORAMA GERAL DOS 

OBJETIVOS DA JURISDIÇÃO 

A função jurisdicional, comumente definida como aquela de “dizer o direito no 

processo de conhecimento e, quando necessário, realizá-lo coativamente (processo de 

execução)”2, deve, atualmente, ser compreendida de maneira mais ampla que a simples 

formulação da norma jurídica concreta, a partir da lei abstrata. Não se pretende, com esta 

afirmação, refutar a concepção de Chiovenda, pois a jurisdição visa, de fato, aplicar e realizar 

o direito; 3 apenas se intenta demonstrar que a aplicação do direito ao caso é feita por um 

processo mais complexo que a mera subsunção da lei abstrata e geral ao caso concreto.  

 
2 Essa a definição que adotamos, em linhas gerais, em nosso Manual de Direito Processual Civil, 15ª ed., São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, primeira parte, capítulo IV, item 50, p. 197. 
3 Cf. CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil, 2. ed. Trad. G. Menegale, São Paulo: 
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Já dissemos noutra oportunidade que, contemporaneamente, a tarefa dos juízes 

não mais é vista, exclusivamente, como só a de aplicar a lei dedutivamente [entenda-se isso 

como pura e simples “subsunção do fato à norma/dedução do comando normativo”]. 4 A 

recomendação doutrinária enfatizada aos juízes, acompanhada dos valores que presidem nos 

dias correntes a aplicação do direito, é a de que procedam à perquirição do valor de Justiça 

subjacente às normas (ainda que em relação às normas minuciosas ou com muitos elementos 

definitórios isto compreensivelmente se faça em menor escala) e, em aplicando-as, haverão de 

realizar esse valor [às vezes “quase que apesar da norma”]. 5 Esta é uma tendência do direito 

contemporâneo, com particular reflexo na atividade jurisdicional. 6 

Nesse ponto, estamos de pleno acordo com a afirmação de Montero Aroca de 

que, no processo civil, a função jurisdicional deve centrar-se em que o juiz é o último garante 

dos direitos que o ordenamento jurídico confere ao indivíduo, com ênfase para os direitos 

fundamentais. 7 Apenas acrescentamos a observação de que o juiz, no processo civil, é 

garantidor, além dos direitos individuais, também dos direitos fundamentais de natureza 

coletiva, pública e social.  

Parece-nos que, observada a complexidade dos direitos fundamentais, com 

todas as particularidades trazidas por possíveis conflitos normativos e valorativos, a ideia de 

que a função jurisdição seja o reconhecimento e a atuação do direito não se distancia, ao 

contrário do que possa parecer, da noção de jurisdição como garantidora dos direitos 

fundamentais. De qualquer modo, no processo civil a jurisdição possui um objetivo público, o 

 
Saraiva, 1965, vol. 2, § 19, n. 140, p. 11. 
4 Confira-se, entretanto, restringindo a missão dos juízes à estrita aplicação das leis: COING, Helmut. Grundzüge 

der Rechtsphilosophie [Linhas fundamentais da filosofia do direito]. 2. ed. Berlim, Walter de Gruyter, 1969, p. 

349; este mesmo autor, contudo, na 4.ª edição da mesma obra [Berlim, 1985], mantendo o precedente ponto de 

vista, entende que o transcender à aplicação da lei – o que, implicitamente aceita existir –, nos conduza um outro 

campo, qual seja, o da criação do direito – no original [transcrito na 4.ª edição, p. 342] “Damit befinde ich mich 

aber nicht mehr im Bereich der Gesetzesanwendung, sondem, wie Gény richtig ausgeführt hat, in einem ganz 

anderen Feld, nämlich dem der freien Forschung, die passande Regel für den zur Entscheidung stehenden Fall 

sucht, also im Bereich der Rechtserschöpfung”.  
5 V. ALLEN, Carleton Kemp. Law in the making [A feitura da lei (inglesa)], 5. ed., Oxford: Clarendon Press, 

1951, p. 227, onde diz que os juízes hão de atentar para os princípios da razão, da moralidade e da utilidade 

social, os quais são a fonte básica, não só no direito inglês, como também, em todas as leis – no original: “To 

those principles of reason, morality and social utility which are the fountain – head not only of English law but 

of all law”. 
6 Anote-se, ademais, que tal tendência é reforçada pelo fato de que, entre nós, também o precedente (na figura 

dos “padrões vinculantes” – v. arts. 926 e 927 do CPC/2015) tem sua força normativa intensificada. E, quanto a 

este, é induvidosa a necessidade de um raciocínio analógico no momento da aplicação, em lugar do raciocínio 

meramente subsuntivo. Sobre o tema, confiram-se: RUA, Julio Cueto. El common law. Buenos Aires: Editorial 

La Ley, 1957,Capítulo IV, p. 147-194,  MACEDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual 

civil. Salvador: Jus Podivm, 2016, capítulo 6, p. 257-279. 
7 MONTERO AROCA, Juan. La prueba en el proceso civil. Navarra: Thomson Civitas, 2005, 4ª ed., Cap. I, p. 

44.  
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que, todavia, não investe o magistrado de poderes irrestritos para alcançar as finalidades 

mencionadas. 

Como é intuitivo, na garantia dos direitos fundamentais tutelados pelo processo 

civil inclui-se o direito das partes de defenderem os próprios interesses e de disporem, em 

grande medida, dos direitos materiais que eventualmente titularizem. Também a forma 

utilizada para a defesa desses direitos está no âmbito de dispositividade das partes: no que diz 

respeito à opção de demandar, vige o princípio da inércia inicial; para os instrumentos 

utilizados em defesa dos direitos materiais das partes, incide o princípio dispositivo. Essa a 

principal diferença entre a jurisdição de índole penal e aquela que versa matérias não-penais: 

a grande dispositividade das partes quanto aos direitos de natureza material e processual.  

A imparcialidade do órgão jurisdicional é preservada pelo princípio 

dispositivo. Porém, não se podem olvidar as situações que a atuação judicial sirva tutelar 

direitos indisponíveis. Por isso, acentua-se, no processo civil, a tendência a entender-se que o 

juiz não deve ser um espectador do litígio, podendo muitas vezes adotar uma postura ativa na 

condução do processo, quando, justificadamente, assim o exijam o interesse público e os 

direitos indisponíveis. Ainda, poderá atuar de forma supletiva em casos de incerteza 

probatória, se o contexto dos autos trouxer à tona a existência de uma fonte de prova 

acessível, que não tenha sido alvo de disposição expressa das partes.  

Tais premissas – a exigência, no caso particular, do interesse público e dos 

direitos indisponíveis– afiguram-se-nos fundamentais à atuação mais intensa do juiz no 

processo civil, porquanto não se acredita que a natureza pública do processo possa, por si só, 

ensejar ingerência ampla e irrestrita do juiz sobre a atividade das partes. 8 Em virtude do 

 
8 Ao surgimento dos “novos direitos” – sobretudo os direitos sociais – e à postura ativamente protetiva do Estado 

associa-se o incremento dos poderes do juiz no processo e, também, na instrução probatória. A ZPO austríaca de 

1895, de autoria de Klein, inspirada nas ideias de Anton Menger, é considerada o grande marco histórico na 

ampliação dos poderes judiciais.  Cf., sobre o tema:  CAPPELLETTI, Mauro, Processo, Ideologias e Sociedade. 

Vol. I. Tradução e revisão Prof. Dr. Hermes Zaneti Jr. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, p. 322; 

na versão em língua espanhola: Proceso, ideologias, sociedad. Traducción de Santiago Sentís Melendo y Tomás 

A. Banzhaf. Buenos Aires: Ediciones Juridicas Europa-America, 1974, pp. 43-44; id., La Oralidad y las Pruebas 

en el Proceso Civil, trad. arg. de Santiago Santís Melendo, Buenos Aires: Ediciones Juridicas Europa-America,, 

1972, estudo sob ns. 4 e 6, p. 119, notas 12, 13, 14 e 15; TARELLO, Giovanni. Dottrine del processo civile. 

Studi storici sulla formazione del diritto processuale civile. Bologna: il Mulino, 1989, pp. 20-21; para a 

Alemanha, BLOMEYER, Arwed. Zivilprozeßrecht – Erkenntnisverfahren [Direito processual civil – Processo 

de conhecimento]. Berlin: Duncker & Humblot, 1963, 14, II, p. 68, fine; em obra monográfica, na Alemanha, 

STÜRNER, Rolf. Die Richterliche Aufklärung im Zivilprozeß [O dever jurisdictional do juiz ao esclarecimento]. 

Tübingen: Mohr, 1982, II, 3.º, p. 11 e notas de rodapé,; para a Finlândia, v. TIRKKONNEN, Tauno. Das 

Zivilprozeß Finnlands [O processo civil da Finlândia], Helsinki, Auslieferung durch Akateeminin Kirjakauppa, 

1958, cap. IV, p. 16; entre nós, BARBOSA MOREIRA, Revista de Processo [RePro], vs. 11/12, p. 180 

(trabalho intitulado O juiz e a prova); para uma notícia sobre o relatório internacional então apresentado, v. 

Revista de Processo [RePro], vs. 11/12, p. 117 [Congresso Internacional realizado na Bélgica, 1977]; em sede 
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princípio da imparcialidade, ao juiz incumbe uma atuação gerencial que lhe permita ordenar o 

processo de maneira a garantir a igualdade das partes; por outro lado, e principalmente do 

ponto de vista da atividade probatória, é possível que este atue supletivamente às partes na 

proposição das provas, 9 em hipóteses específicas. 

 

 

II – O CONTRADITÓRIO, O DIREITO DAS PARTES À PROVA E O DIREITO DA 

SOCIEDADE À DECISÃO JUSTA, AMPARADA EM PREMISSA FÁTICA QUE 

ESTEJA EM SINTONIA COM A VERDADE 

É preciso, de antemão, assinalar que, independentemente da posição que se 

adote acerca dos poderes de atuação ex officio do juiz na instrução probatória, é assente na 

doutrina e na jurisprudência a natureza de ordem pública do direito à prova invocado pelas 

partes, o que se justifica pela necessidade de o processo resultar numa decisão justa, cujo 

pressuposto consiste numa premissa fática amparada na verdade fenomenológica. Tais 

questões serão abordadas mais detidamente nos tópicos subsequentes, destinados ao 

tratamento da atuação do juiz e das partes em matéria probatória. 

Importa notar, por ora, que, por sua importância na construção de uma decisão 

justa --- e, ainda, para o desenvolvimento de um processo justo ---, as decisões que versam o 

direito à prova não são alvo de preclusão judicial, tendo em vista que ao juiz não é dado 

dispor, definitivamente, do direito à prova invocado pelas partes. Por isso, não lhe é 

permitido indeferir a produção de um meio de prova que se refira a fato pertinente ao litígio, 

sob o argumento de já estar convencido da tese contrária, à luz dos elementos probatórios 

existentes nos autos. 

Ora, no sistema da livre persuasão racional, consagrado no art. 371 do CPC, o 

livre convencimento,10 pressupõe que, conquanto livremente formado, se tenham presentes 

 
monográfica, BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz, 3. ed., São Paulo: RT, 2001, n. 

3; GRECO, Leonardo Publicismo e Privatismo no processo civil. Revista de Processo [RePro], n. 164/ 29. 
9 Quanto à produção e à valoração destas, não temos dúvidas em afirmar que é amplo o poder de atuação do juiz. 
10 Tais características já se verificavam à luz do CPC/1973, diferenciando o chamado “convencimento motivado” 

da íntima convicção do juiz ou julgamento por consciência, historicamente conhecidos como sistemas em que o 

juiz possui liberdade ilimitada para a formação de sua convicção. Contudo, o art. 131 do CPC/1973, ao aludir à 

apreciação livre da prova, ensejava má compreensão, o que, certamente, motivou a redação do art. 371 do 

CPC/2015 (cf. a propósito, DIDIER JR., Fredie Didier; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria 

de. Curso de Direito Processual Civil. 13. ed. Salvador: Jus Podivm, 2018, v. 2, p. 121; STRECK, Lênio. O que 

é isto: livre convencimento motivado e livre apreciação da prova? In: NUNES, Dierle; LEITE, George Salomão; 

STRECK, Lênio (coord.). O fim do livre convencimento motivado. Florianópolis: Emporio do direito/Tirant to 

blanch, 2018, p. 27 e s.). Referido dispositivo expressa melhor a ideia de persuasão racional – que, diga-se de 

passagem, não decorre simplesmente dos Códigos, mas da vinculação do convencimento do juiz às provas 

produzidas por força do contraditório, bem como da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. 
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todos os fatos que possam beneficiar as partes, e, para isso, é preciso a realização de prova. 

Do contrário, a se admitir que o juiz pudesse escolher os meios de prova destinados à 

confirmação de seu convencimento inicial, íntimo e meramente subjetivo, e indeferir os 

demais, estar-se-ia a negar a possibilidade de influência da atuação probatória das partes sobre 

seu convencimento. O convencimento do juiz não estaria, portanto, justificado por uma 

racionalidade jurídica, embasada nos princípios do contraditório e da ampla defesa, mas numa 

decisão fundamentada em uma lógica meramente formal, 11 e que é verdadeiramente fruto de 

uma convicção íntima. 

Saliente-se que, modernamente, o contraditório é entendido como possibilidade 

de ciência prévia, manifestação das partes e sujeitos processuais e possibilidade de tais 

manifestações influírem no rumo dos atos processuais e das decisões judiciais.  

A propósito, explicam Luiz Guilherme Marinoni 12 e Fredie Didier Jr. 13 que, 

de acordo com o pensamento clássico, o magistrado efetiva, plenamente, o contraditório, 

simplesmente ao dar ensejo à ouvida das partes, ao deixar as partes falarem, em igualdade de 

condições. E, deixando que ambas as partes tenham esta oportunidade, dá-se o contraditório 

no sentido da bilateralidade.  

Mas não é apenas a isso que se refere o contraditório. É preciso, ainda que se 

observe o chamado “poder de influência”.14 De nada adianta permitir a que parte, 

simplesmente, participe do processo, que ela seja apenas formalmente ouvida. 

 

“Apenas isso não é suficiente para que se efetive o 

princípio do contraditório. É necessário que se permita 

que ela [a parte] seja ouvida, é claro, mas em condições 

de poder influenciar a decisão do Magistrado. Se não for 

 
Parece-nos, entretanto, que, a rigor, os sistemas do convencimento motivado e da persuasão racional se 

identificam, mormente quando se tem consciência de que decorrem muito mais dos princípios constitucionais do 

que dos dispositivos presentes nos Códigos de processo civil. A segunda denominação é, porém, preferível à 

primeira, que pode dar ensejo ao arbítrio decorrente de interpretações equivocadas. 
11 Diz-se meramente formal porquanto é plenamente possível --- e frequentemente ocorre --- que o juiz escolha 

os meios de prova tendentes a confirmar seu prejulgamento íntimo e indefira os demais; na sentença, haverá uma 

fundamentação formal e aparentemente lógica, porque os fundamentos fáticos embasarão uma decisão com eles 

coerente. Mas, nesse caso, não há fundamentação jurídica, na medida em que os meios de prova foram 

selecionados de acordo com uma decisão claramente preconcebida, vedando-se previamente qualquer 

possibilidade de um caminho decisório alternativo. 
12 MARINONI, Luiz Guilherme. Novas Linhas do Processo Civil. São Paulo: Malheiros, 1999, pp. 255-259. 
13 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 11ª ed. Salvador: Podivm, 2009, Vol. I, capítulo 1, 

item 10, p. 56-58. 
14 Associando a compreensão do contraditório como direito de influência ao princípio democrático, cf. 

CABRAL, Antonio do Passo. Il principio del contraddittorio come diritto d’influenza e dovere di dibattito, cit., 

p. 449-464, esp. p. 456. 
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conferida a possibilidade de a parte influenciar a decisão 

do magistrado, interferir com argumentos, interferir com 

ideias, com fatos novos, com argumentos jurídicos novos; 

se ela não puder fazer isso, a garantia do contraditório 

estará ferida. É fundamental perceber isso: o 

contraditório não se implementa, pura e simplesmente, 

com a ouvida, com a participação, exige-se a participação 

com a possibilidade, conferida à parte, de influenciar no 

conteúdo da decisão.” 15 

Ora, para que as partes tenham a oportunidade de influenciar a formação da 

convicção do juiz quanto aos fatos do litígio, é preciso que lhes seja dada a oportunidade de 

demonstrar aquilo que alegam, através da produção de provas. Se é suprimida esta 

oportunidade de uma das partes, não houve contraditório, nem no sentido da bilateralidade ( = 

oportunidades iguais de manifestação), nem, muito menos, da oportunidade de “influência”, 

porquanto o afastamento das admissibilidade das provas requeridas mediante um juízo prévio 

de verossimilhança dos fatos alegados equivale à refutação da possibilidade de influir na 

formação do convencimento do juiz. E, dessa forma, fica prejudicada a busca da verdade no 

processo, premissa fundamental à justiça da decisão. 

O direito à produção da prova útil sobre fatos pertinentes ao litígio e relevantes 

para a solução jurídica a ser adotada, decorre, portanto, de outros direitos fundamentais:  a) 

dos direitos inerentes a um processo justo, 16 consagrados pelos princípios do contraditório, 

do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, XXXV, LIV, LV da CF 

de 1988). Diz, entre nós, José Roberto dos Santos Bedaque, que “o amplo acesso aos meios de 

prova constitui corolário natural dos direitos de ação e defesa”; 17 b) do direito a uma decisão 

 
15 Idem ibidem. 
16 Cf., sobre o tema, COMOGLIO, Luigi Paolo, Le prove, Torino: UTET, 2010, p. 40, onde inclui entre as 

garantias do giusto processo “il diritto alla prova, cioè il diritto di agire in giudizio provando i fatti a 

fondamento delle proprie pretese, nonché il diritto di reagire e di difendersi nei confronti delle allegazioni di 

fatto o delle attività probatorie svolte dalla controparte, deducendo prove a se favorevoli o contestando le prove 

contrarie, in un contraddittorio che, pur non potendo sempre instaurarsi direttamente sulla formazione stessa di 

quelle prove, sia quanto meno sempre pieno ed effettivo sulle modalità della loro acquisizione, nonché 

(soprattutto) sulla determinazione dell’efficacia probatoria da attribuire a ciascuna di esse nel giudizio”.  
17 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 

23.  
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justa, embasada na verdade real, que só pode ser proferida num processo igualmente justo, já 

que o contraditório é o melhor método de apuração da verdade. 18  

 

III . O ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO JUIZ E DAS PARTES EM MATÉRIA DE 

PROVA 

Antes de analisar as hipóteses em que é permitida a iniciativa probatória do 

juiz, é preciso assentar determinadas premissas, atinentes à nossa posição acerca do papel da 

verdade no processo civil e, por decorrência, na instrução probatória. 

Não temos dúvida em afirmar que, em linha de princípio e em termos ideais, 

deve haver uma relação teleológica entre prova e verdade. Nesse ponto, distanciamo-nos da 

posição assumida por Montero Aroca, no sentido de que a busca da verdade não pode ser a 

função da prova civil. 19 Ao contrário, entendemos que a garantia do direito das partes só pode 

ser alcançada de forma justa se a premissa fática da sentença judicial guardar correspondência 

com a verdade. Nessa medida, o convencimento do juiz deve ser basear na tal 

correspondência entre a realidade fenomênica e os elementos probatórios extraídos do 

processo. Embora se tenha consciência da falibilidade humana, em nenhuma hipótese admite-

se que o convencimento judicial seja dissociado, em termos finalísticos, da busca da verdade. 

Em suma: a verdade é, sim, um valor perseguido no processo, sobretudo na atividade 

probatória. 20-21 

 
18 Sobre a compreensão do acesso à justiça como direito a uma decisão justa, em conformidade com a verdade, é, 

novamente, José Roberto dos Santos Bedaque quem alerta: “Não se pode esquecer que a ciência processual 

evoluiu. Com o tempo, a visão dos problemas processuais tem se modificado. Hoje pensa-se mais em justiça e 

menos em técnica ou ciência processual. Para que a decisão seja substancial e qualitativamente justa, (...) é 

preciso buscar, pelo processo, a aplicação correta e racionalmente justificada do direito. Para atingir esse 

objetivo, fundamental é a preocupação com a verdade dos fatos. Somente a solução baseada em fatos 

verdadeiros pode ser considerada justa.” (Op. ult. cit., p. 107). 
19 Op. cit., p. 45.  
20 Naturalmente, não se trata de um fim absoluto em si mesmo. O legislador, por vezes, limita a busca da verdade 

ou permite ao juiz que satisfaça este objetivo com a verossimilhança. Assim, que, conquanto  o escopo do juiz 

haja de ser a descoberta da verdade, este fim não é absoluto, no sentido,  v.g., de que, se um processo tiver tido 

sua prova mal avaliada, deixe a decisão nele proferida de subsistir , porque a ordem jurídica convive e alberga 

decisões menos exatas (não desejáveis, mas toleráveis) quanto à apreciação da prova, ou seja, quanto à 

“verdade” (inexata verdade) apurada. Quando se trata de bens indisponíveis, procura-se, de forma mais 

acentuada, fazer com que, o quanto possível, o resultado obtido no processo (verdade formal) seja o mais 

aproximado da verdade material, que se pretende fielmente retratar no processo, como, por exemplo, na anulação 

de casamento. Há, pois, uma maior ou menor severidade na aferição das provas, em função do bem da vida em 

lide. 
21 Já que escrevemos sobre o tema em: ARRUDA ALVIM, José Manoel de; GUEDES, Clarissa Diniz. 

Apontamentos sobre a finalidade da prova e o novo CPC. In: MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro et al 

(coord.). O novo processo civil brasileiro (temas relevantes – estudos em homenagem ao professor, jurista e 

ministro Luiz Fux). Vol. I, p. 155-169. 
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Por outro lado, como já se disse, o processo civil comporta um alargado âmbito 

de dispositividade, o que limita – mas não inviabiliza, a busca da verdade. A primeira 

limitação imposta pelo princípio dispositivo refere-se aos limites da demanda, que precisam 

ser respeitados na atividade probatória. É dizer: somente constituem objeto de prova as 

questões que tenham relação com a discussão travada entre as partes em juízo. Ao juiz não é 

dado ir além do tema probatório, ou seja, da lide ou do objeto litigioso, nem infringir o 

princípio do ônus (subjetivo) da prova. 

É com esta limitação que se há de entender e usar o art. 370 do CPC. Se, de um 

lado, pode o juiz, licitamente, adentrar a atividade probatória, tendo em vista a necessidade da 

prova para a formação de sua convicção, deverá sempre fazê-lo subsidiariamente, não 

suprindo as omissões da parte inerte. É justamente neste passo que deverá aplicar as regras 

respeitantes ao ônus da prova. Deve-se ter presente que o juiz deverá sempre formar seu 

julgamento em função dos fatos provados e apreciá-los livremente, salvo o(s) caso(s) de 

provas legais (v.g. art. 215 do CC). Somente diante da inexistência de prova é que deverá 

interferir na esfera probatória. O ônus da prova, pois, é caminho normal para a solução das 

lides . 22 

Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir 

diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 370 do CPC), que, aliás, são também 

procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido 

de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos 

alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas 

sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes, por outro meio mais 

expedito). Ao juiz, ao admitir ou não a produção de determinada prova em relação a certo 

fato, é concedida pelo sistema, a nosso ver, de regra, uma certa dose de liberdade, embora 

haja algumas regras de caráter cogente, que ensejam exercício de atividade vinculada, vale 

dizer, excluem do juiz qualquer liberdade na sua atuação (p. ex., art. 215 do CC). 

 
22 Afirmando o papel do juiz no processo civil atual, no respeitante à produção probatória, colacionável o 

seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de 1973 acolheu o princípio dispositivo, de 

acordo com o qual o juiz deve julgar segundo o alegado pelas partes (iudex secundum allegata et probata 

partium iudicare debet). Mas o abrandou, tendo em vista as cada vez mais acentuadas publicização do processo e 

socialização do direito, que recomendam, como imperativo de justiça, a busca da verdade real. O juiz, portanto, 

não é mero assistente inerte da batalha judicial, ocupando posição ativa, que lhe permite, dentre outras 

prerrogativas, determinar a produção de provas, desde que o faça com imparcialidade, sem ensejar injustificado 

favorecimento a litigante que haja descurado ou negligenciado em diligenciar as providências probatórias de seu 

interesse.” (REsp 17.591-0/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 27.06.1994, em Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, O STJ e o processo civil, p. 131).  



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

109 
 

De qualquer forma, é fundamental que se tenha presente, em face dos poderes 

do art. 370, que o juiz nunca age em favor de uma das partes, determinando realização de 

prova que só a uma delas interesse, pois, se o fizesse, quebraria a paridade de tratamento e 

ignoraria as disposições atinentes ao ônus da prova. Poderá fazê-lo ante sua 

indispensabilidade em função da sentença que deve necessariamente proferir, ou desde que o 

material probatório esteja confuso ou insuficiente, apesar da atividade probatória já 

desenvolvida pelos litigantes. 

 

 

III.1. O ÔNUS DA PROVA E OS PRINCÍPIOS INQUISITÓRIO E DISPOSITIVO NO 

PROCESSO CIVIL 

A generalidade das ordens jurídicas positivas, adotando o princípio dispositivo, 

aceita, correlatamente no campo da prova, o ônus da prova como um dos elementos 

primordiais na distribuição do dever às partes, determinando essa ordem jurídica quem, 

quando e como  deve trazer a prova, de tais e quais fatos. 

Por isso, conforme dissemos linhas atrás, art. 370 do CPC somente poderá ser 

corretamente aplicado pelo juiz às hipóteses em que não opere a teoria do ônus da prova e 

desde que haja um fato incerto, mas desde que esta incerteza seja emergente da prova já 

produzida. O art. 370, pois, aplicar-se-á como um posterius à insuficiência da prova 

produzida, e não tem lugar na teoria do ônus da prova. Nunca deverá o juiz sub-rogar-se no 

ônus subjetivo da parte inerte ou omissa. Como já asseverado busca da verdade no processo 

civil é um dos objetivos almejados, mas não o único, de sorte que se submete às restrições 

determinadas pelo ordenamento jurídico. 23  

A nosso ver, não é incorreta a afirmação de que o art. 130 do CPC só será 

aplicado quando não funcione a teoria do ônus da prova. 24 O que ocorre é que, tendo a parte 

 
23 Nesse sentido, confira-se a seguinte obra: BELTRÁN, Jordi Ferrer. Prova e verità nel diritto. Bologna, Società 

editrice il Mulino, 2004, passim. 
24 Existe, atualmente, uma tendência no sentido de se hipertrofiar o poder do juiz, no que diz com sua atividade 

ex officio – inspirada, acreditamos, por uma concepção não individualista de Justiça –, e, correlatamente, 

minimizar a importância da eventual inércia do litigante que não tenha diligenciado na atividade probatória. 

Exemplo desta orientação, temos para nós, é a posição assumida por Barbosa Moreira (O juiz e a prova. Revista 

de Processo [RePro] 35/178 et seq., especialmente p. 180; mais recentemente: Neoprivatismo no processo civil. 

Revista de Processo [RePro] 122/9), e que já assim se manifestara em relatório ao Congresso Internacional 

realizado em 1977, na Bélgica – cf. “As Bases do Direito Processual Civil - Relatório geral apresentado ao 

Congresso Internacional de Direito Processual - Gand (Bélgica) 1977, pelo Prof. Dr. Walther J. Habscheid”, por 

nós traduzido e publicado em Revista de Processo [RePro] 11–12/117 et seq., v. especialmente, p. 143, 8, letra 

b, nota 176; igualmente é a tendência denunciada pelo relator italiano desse Congresso, prof. Trocker (op. ult. 

cit., 143, 177). Lembra-se, no relatório geral, o novo Code de Procédure Civile francês que, em seu art. 7.º, 

alíneas 2 e 9, possibilita poder oficioso ao juiz, e o § 139 do CPC alemão, este no sentido de que o juiz tem o 
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deixado de produzir, ou requerer determinada prova, o juiz, necessitando dela para sua 

convicção, não deverá, normalmente, determinar que ela se realize. Por outro lado, e 

diversamente, poderá ocorrer que a prova já realizada seja insuficiente e que o juiz mande 

completá-la. 

Essas considerações por nós feitas procuraram interpretar o sistema vigente, de 

inspiração individualista. No entanto, parece-nos que se pode afirmar deverem preponderar, 

cada vez mais, as seguintes condutas animadas por uma ideia não individualista do processo, 

e, mais, que o processo não deve ser sede da perda de direito, nem, correlatamente, da 

atribuição injustificada de bem jurídico: a)  se o magistrado verificar que a parte não provou 

porque não tinha direito, ou porque exerceu uma opção de dispor conscientemente do direito à 

prova, ciente da repercussão dessa conduta no plano material, não terá dificuldade de resolver 

o quadro pelo ônus da prova; b)  se, todavia, à luz das mesmas motivações, chegar à 

convicção de que pode, com grau acentuado de convicção, haver perda de direito indisponível 

ou prejuízo ao interesse público, acreditamos ser possível a atrofia do espaço do art. 373 do 

CPC.  

Os critérios que poderão ser utilizados pelo magistrado para exercer esse poder 

subsidiário deverão basear-se: na prova já produzida (que poderá trazer alusões a outras fontes 

e meios de provas, tais como testemunhas referidas, informações de acesso público ou em 

poder de terceiros etc.), na natureza dos direitos versados em juízo e na eventual 

impossibilidade de os fatos subjacentes à causa serem objeto de confissão. Qualquer desses 

critérios autoriza, segundo nosso entendimento, a iniciativa probatória do juiz, em busca de 

uma premissa fática verdadeira, apta a embasar uma sentença justa.  

Parece-nos que, dessa forma, podem-se equilibrar, de um lado, a autonomia e 

liberdade das partes quanto à forma de defender os próprios direitos fundamentais e, de outro, 

a possibilidade ou necessidade de intervenção judicial para propiciar a defesa de direitos 

indisponíveis das partes. E isso será feito de forma a reduzir o risco da parcialidade judicial, 

porquanto o juiz só intervirá em caso de estrita necessidade.  

Tentaremos reforçar esse entendimento a partir de algumas considerações 

sobre o direito à prova sob a perspectiva das partes, sem deixar de contrapor a tais argumentos 

a natureza imperiosa da atividade probatória para a jurisdição. 

 

 
dever de colocar questões para relacionamento do litígio. No entanto, e, em síntese, se conclui: a) que sempre o 

discrímen superior será o da imparcialidade do juiz; b) de qualquer forma, é inviável cogitar-se da existência de 

um processo suscetível de ser qualificado como “inquisitório” na Europa Continental (op. ult. cit., conclusões do 

relator geral, p. 143-144).  
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III.2. DA AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO INCIDENTE SOBRE A DECISÃO QUE 

INDEFERE A PROVA REQUERIDA PELA PARTE 

Da premissa já assentada, no sentido de que a matéria referente ao 

requerimento de produção de provas pela parte é de ordem pública deflui, logicamente, que 

sobre a decisão de indeferimento de prova não incide a preclusão, porquanto é plenamente 

possível que o juiz ou Tribunal venha a concluir, posteriormente, pela necessidade e utilidade 

de determinado meio de prova. E, se este meio de prova tem o condão de viabilizar o mais 

amplo exercício do contraditório e do direito à defesa, bem como de possibilitar a prolação de 

uma decisão mais justa, em conformidade com a verdade real, não parece razoável a limitação 

decorrente da preclusão pro judicato.  

Ora, com efeito, embora a preclusão do direito das partes à produção de provas 

ainda possa comportar certa discussão, não há qualquer dúvida acerca da inexistência de 

preclusão da matéria para o juiz que, provocado ou não, verifica, com base nos elementos do 

caso, o equívoco da inadmissão anterior de provas que poderiam modificar o rumo da decisão 

alcançada. Isso porque “é preciso adequar as normas processuais sobre preclusão com a 

garantia constitucional do devido processo legal”, 25 no que se inclui, evidentemente, o direito 

à prova como mecanismo de obtenção de uma decisão justa. 

Na opinião de José Roberto dos Santos Bedaque, “As regras processuais 

referentes à preclusão destinam-se apenas a possibilitar o desenvolvimento normal da relação 

processual. Não podem prevalecer, porém, sobre o poder-dever do juiz de tentar esclarecer os 

fatos, aproximando-se o quanto possível da verdade, pois sua missão é pacificar com justiça. 

E isso somente ocorrerá se a decisão resultar da atuação da norma a fatos efetivamente 

verificados.” Mais adiante, prossegue o autor, argumentando que: “Além do mais, as regras 

sobre preclusão em matéria probatória devem ser interpretadas restritivamente. (...) Nada 

obsta, outrossim, que o magistrado reconsidere decisão anterior que dispensara determinada 

prova. Também aqui não se pode falar em preclusão”. 26 

Em idêntico sentido, a jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça tem 

decidido que “O juiz pode, a qualquer tempo, sob prudente discrição, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar a realização de prova pericial, ou reconsiderar anterior 

decisão a havia dispensado”. 27 Ainda: “Não há preclusão para o juiz em matéria probatória, 

razão pela qual não viola o art. 473 do CPC [de 1973] o julgado do mesmo Tribunal que, ao 

 
25 BEDAQUE, op. cit., p. 20. 
26 Op. cit., n. 1.2, p. 19. 
27 STJ, Resp 5268/SP, 4ª T., Rel. Min. Athos Carneiro, DJU 11.11.1991, p. 16.149).   
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julgar apelação, conhece e dá provimento a agravo retido, para anular a sentença e determinar 

a produção de prova testemunhal requerida pelo autor desde a inicial, ainda que, em momento 

anterior, tenha negado agravo de instrumento sobre o assunto (...)”. 28 

Mais recentemente, à luz do CPC/1973, reforçou o STJ tal posicionamento: “É 

firme a orientação do Superior Tribunal Superior no sentido de que revogar a decisão que 

indeferiu a produção de prova pericial não induz preclusão pro judicato, porquanto referido 

instituto é inaplicável ao magistrado em matéria probatória.” 29-30 

Sempre fomos partidários da opinião de que não existe preclusão para o juiz 

nas matérias de ordem pública. 31 Independentemente do momento processual em que se 

profira a decisão sobre tais questões, parece-nos claro que a modificação do panorama – ou 

mesmo do posicionamento do juiz ou tribunal – do momento em que se adotou determinado 

entendimento pode motivar a modificação da decisão anterior. Trata-se de ponto já pacificado 

pela jurisprudência quanto às condições da ação e pressupostos processuais, que podem ser 

revistas a qualquer tempo e grau de jurisdição, a despeito da existência de decisão anterior 

sobre a matéria.  

Em idêntico sentido, José Rogério Cruz e Tucci já sustentava, acerca do 

indeferimento de provas na decisão saneadora, que o juiz poderá “rever o objeto da decisão 

saneadora, correspondente ao seu conteúdo ordenatório, que se refere à formação do livre 

convencimento, determinando a produção das provas entendidas necessárias à instrução do 

processo.” 32  

 
28 STJ, REsp 418.971/MG, 4ª T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 11/10/2005, DJ 07/11/2005. 

No mesmo sentido:  “A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer que não há preclusão em matéria de 

provas, pois a iniciativa probatória do magistrado, em busca da veracidade dos fatos alegados, com realização de 

provas, não se sujeita à preclusão temporal, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça. 

Precedentes. (...). (STJ, EDcl no REsp 1189458/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 2ª T., j. 26/08/2010, DJe 

08/09/2010). 
29 STJ, AgInt no REsp 1753009/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 17/12/2018, DJe 01/02/2019. 
30 Discordamos, todavia, da generalização desta premissa, no sentido de que inocorre preclusão para o juiz 

qualquer que seja a decisão no âmbito probatório. Como discorreremos nas linhas subsequentes, ao contrário do 

que vem decidindo o STJ (cf. AgInt no AREsp 508.604/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., 

j.20/03/2018, DJe 27/03/2018), entendemos que a decisão concessiva da prova requerida pela parte não pode ser 

revista sem fundamentos novos. 
31 ARRUDA ALVIM, Manual de Direito Processual Civil, 15ª ed., São Paulo: RT, 2012, p. 416, 18ª ed., 2019, 

p. 168, n. 4.2.3. 
32 CRUZ E TUCCI, José Rogério. Sobre a eficácia preclusiva da decisão declaratória de saneamento. Revista dos 

tribunais, vol. 640, Fev. 1989, pp. 19 e ss. 
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Na mesma linha, José Carlos Barbosa Moreira excluía, expressamente, do 

âmbito de incidência da preclusão do despacho saneador a possibilidade de deferimento de 

prova antes indeferida, por força do art. 130 do CPC/1973. 33  

Carlos Alberto Alvaro de Oliveira fazia referência ao “entendimento 

generalizado no sentido de inexistência de preclusão no tocante à iniciativa judicial ex officio 

para a realização da prova, cuja finalidade de consistir em formar a melhor convicção do 

órgão julgador, matéria de ordem pública concernente à própria atividade jurisdicional.” 34 

Sem embargo da posição que se adote acerca da abrangência da iniciativa 

probatória do juiz (se ampla ou apenas supletiva), sobre a qual já nos pronunciamos linhas 

atrás, é indene de dúvidas que, nas hipóteses de indeferimento probatório em decorrência de 

juízo equivocado de admissibilidade, que venha a ser posteriormente constatado, deve o juiz 

rever seu posicionamento anterior. Nesse caso, a atuação ex officio visa a corrigir vício 

causado pelo próprio juiz ou tribunal da causa, e está respaldada na necessidade de 

investigação dos fatos controvertidos, que não pode ser obstaculizada pela preclusão.  

Nessa linha de raciocínio, Manoel Caetano Ferreira Filho sustentava, à luz do 

CPC/1973 que, além de o juiz não estar sujeito à preclusão temporal, o art. 130 daquele 

Código não lhe impunha nenhum prazo. Explicava, ainda, coerentemente com tudo o que aqui 

já se expôs sobre o direito à prova, que a preclusão consumativa não atinge a possibilidade de 

o juiz determinar a produção de prova já indeferida; por outro lado, ao juiz é vedado indeferir 

a prova já admitida.  

A confirmar a univocidade desse entendimento, Teresa Arruda Alvim Wambier 

35 também manifesta a posição de que as decisões denegatórias de prova não geram preclusão 

pro judicato. 

Parece-nos ser esta a opinião mais acertada, pois, enquanto o deferimento da 

prova anteriormente inadmitida tende a assegurar um direito fundamental (direito à prova) e a 

ampliar o contraditório instaurado com vistas à apuração da verdade, o indeferimento da 

prova já admitida opera, em regra, em sentido contrário. Ressalve-se, contudo, as situações 

em que, por novos fundamentos, fique demonstrado que o deferimento da prova infirma 

direitos fundamentais mais valiosos do que aqueles que se pretende preservar com a produção 

 
33 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil brasileiro. 26ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, 

p. 53. 
34 OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Do formalismo no processo civil (Proposta de um formalismo-

valorativo). 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, n. 20.3, p. 210. 
35 ARRUDA ALVIM, Teresa. Os agravos no CPC Brasileiro. 4ª ed. São Paulo: RT, 2006, pp. 490 e ss.  
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daquela prova. É o que ocorre, muitas vezes, quando da superveniente constatação da ilicitude 

da prova já deferida. 

Evidentemente, por se tratar de matéria sobre a qual não incide a preclusão, a 

reconsideração de decisão anterior sobre a inadmissibilidade de prova pode ocorrer em 

qualquer grau de jurisdição. À luz desse raciocínio, pouco importa, v.g., se o tribunal de 

segundo grau confirma, em sede de mandado de segurança (por ser incabível o agravo de 

instrumento, não previsto no rol do art. 1.015 do CPC/1973), uma decisão interlocutória que 

tenha indeferido os meios de prova requeridos pela parte. Se, por alguma razão, prolatada a 

sentença, o mesmo tribunal concluir, em sede de apelação, pela necessidade da prova 

anteriormente indeferida (por força dos arts. 370 e 371 do CPC), nenhum óbice de natureza 

preclusiva se imporá à produção de provas.  

Veja-se que não há qualquer incongruência no fato de um juiz ou tribunal rever 

o posicionamento consignado na decisão da inadmissibilidade da prova; ao contrário, a 

retratação em tela apenas se prestará à consecução dos desígnios de justiça do processo.  

Consigne-se, ademais, a existência de posicionamentos no sentido da 

inexistência chamada “preclusão hierárquica”, 36 que permitem, inclusive, que um órgão 

jurisdicional reveja decisões proferidas por um tribunal hierarquicamente superior, desde que 

tais decisões tratem de matéria de ordem pública. 

 

 

IV – ALGUMAS CONCLUSÕES 

As considerações tecidas podem ser sintetizadas em algumas conclusões, que 

traduzem nosso posicionamento acerca dos poderes instrutórios do juiz, da distribuição do 

ônus probatório e da preclusão pro judicato sobre matéria de prova. 

Sendo o reconhecimento e a atuação do direito objetivos da jurisdição, é de se 

reconhecer que a premissa fática consentânea com a verdade seja pressuposto de uma decisão 

justa. Quanto mais os fatos que formam a convicção do juiz se aproximam da verdade, 

maiores chances haverá de se aplicar corretamente o direito.  

 
36 Nesse sentido, parece-nos adequada a ponderação de José Maria Tesheiner, para quem não há distinção entre 

preclusão de questões limitadas a um grau do processo das situações em que a decisão a ser revista tenha sido 

proferida por órgãos de hierarquia diversa: “entendemos por incabível a distinção: ou há preclusão e a decisão 

não pode ser revisitada nem pelo juiz nem pelo tribunal, ou não há, podendo então reexaminar a matéria o 

próprio juiz de primeiro grau” (cf., TESHEINER, José Maria. Eficácia da Sentença e da Coisa julgada no 

processo civil, São Paulo: RT, 2002, pp. 71 e 72). Igualmente: ARAGÃO, E. D. Moniz de. Preclusão. In: 

OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de et alii. Saneamento do processo. Estudos em homenagem ao Prof. Galeno 

Lacerda. Porto Alegre: Fabris, 1989. 
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As partes têm direito à produção de provas tendentes a confirmar suas as 

afirmações ou a infirmar as afirmações feitas pela parte adversa. Num processo regido pelo 

princípio dispositivo, o exercício desse direito é a força motriz da atividade probatória. Nessa 

perspectiva, as regras distribuição do ônus da prova auxiliam a busca da verdade na medida 

em que estimulam as partes a produzirem provas concernentes aos fatos que são de seu 

interesse. 

Sendo a busca da verdade um objetivo do processo, a produção de provas é 

matéria de ordem pública e pode ser determinada pelo juiz, respeitadas as limitações do 

ordenamento jurídico. Isso ocorre porque a verdade, apesar de ser uma das finalidades do 

processo (e da atividade probatória), não é o único valor por ele resguardado. A iniciativa do 

juiz deve observar o princípio da imparcialidade e o princípio dispositivo.  

Não nos parece ser correto chegar-se ao extremo de defender um ativismo do 

juiz na iniciativa probatória em toda e qualquer situação. Por outro lado, afigura-se insensato 

restringir completamente os poderes instrutórios do juiz, independentemente da situação das 

partes. A via intermediária é impor ao juiz, como regra geral, a preservação a autonomia das 

partes quanto aos limites da demanda e à forma de comprovar os fatos que afirmam. 

Resguardam-se, desta forma, a imparcialidade e o princípio dispositivo. A insuficiência 

probatória resolve-se, via de regra, pelas normas que regulam o ônus probatório. Apenas sob 

determinadas circunstâncias deve-se sobrepor a iniciativa probatória do juiz ao protagonismo 

das partes, a saber: situações em que, da prova já produzida, seja possível extrair outras fontes 

ou meios de prova ou, ainda, quando os fatos versados em juízo sejam insuscetíveis de 

confissão ou se refiram a direitos indisponíveis. Em casos tais, vislumbramos a possibilidade 

de iniciativa ex officio do juiz na produção da prova, sem que isso implique transformá-lo em 

verdadeiro investigador, responsável pela apuração dos fatos em todo e qualquer processo, 

pairando indiferente à consciente e, muitas vezes, criteriosa inatividade das partes.  

Já no que concerne à preclusão judicial das decisões que indeferem a produção 

dos meios de prova, ressalta-se a natureza imperativa da busca da verdade, sobretudo porque, 

em tais casos, houve já alguma iniciativa das partes, quando do requerimento da prova 

indeferida. Por isso, parece-nos que a questão de o juiz poder ou não rever decisão anterior, 

que indeferiu a produção de determinado meio de prova, não guarda relação direta com o 

posicionamento adotado sobre os poderes instrutórios do juiz. Qualquer que seja o 

entendimento adotado sobre os limites da atuação judicial na iniciativa probatória, é certo que, 

uma vez decidida a inadmissibilidade da prova, nada obsta a que ao juiz e o tribunal possam 
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rever decisões anteriores sobre o tema, a fim de deferir as provas que se mostrem necessárias 

e úteis à formação de seu convencimento. A natureza de ordem pública das questões 

probatórias não encontra aqui qualquer óbice ou ressalva, porquanto a questão já terá sido 

tratada no processo e a decisão que revê o indeferimento de prova viabiliza o pleno exercício 

do direito à prova. 
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RESUMO: 

O presente artigo tem por objetivo investigar a aplicação do art. 334 do Código de Processo 

Civil, a influência das questões culturais e estruturais na não observância da previsão legal e 

as possíveis medidas a serem tomadas para obter um aproveitamento mais eficiente das 

técnicas consensuais de solução de conflitos. Para tanto, é investigada, inicialmente, a 

obrigatoriedade da realização da audiência de mediação ou conciliação prevista no art. 334 do 

CPC. Em seguida, é examinada a aplicação do art. 334 do CPC pelos Tribunais pátrios e as 

razões de sua inobservância, bem como as implicações do descumprimento da norma legal. 

Finalmente, com base na pesquisa realizada, são apontados os obstáculos e as melhorias 

necessárias para a observância da norma disposta no art. 334 do CPC. 

PALAVRAS-CHAVES: Meios consensuais. Meios autocompositivos. Mediação. 

Conciliação. Código de Processo Civil de 2015. 

 

ABSTRACT:  

This article aims to investigate the application of art. 334 of the Civil Procedure Code, the 

influence of cultural and structural issues on non-compliance with the legal provision and the 

possible steps to be taken to achieve more efficient use of consensual dispute resolution 

techniques. To start, the obligation to hold a mediation or conciliation hearing provided for in 

art. 334 of the CPC is analyzed. Then, the application of art. 334 of the CPC by the national 

courts and the reasons for its non-compliance, as well as the implications of non-compliance 
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with the legal norm is examined. Finally, based on the research carried out, the obstacles and 

improvements needed to comply with the norm set forth in art. 334 of the CPC are pointed. 

KEYWORDS: Consensual methods. Self-compositing methods. Mediation. Conciliation. 

Civil Procedure Code 2015. 

 

SUMÁRIO: Introdução; 1. A recepção dos meios adequados de solução de conflitos pela 

legislação pátria; 2. A audiência de mediação ou conciliação no Código de Processo Civil; 

2.1. Obrigatoriedade da realização da audiência preliminar de mediação ou conciliação do art. 

334 do CPC; 2.2 (In)aplicabilidade do art. 334 do CPC e suas implicações; 2.3. Desafios para 

a aplicação do art. 334 do CPC; 2.3.1 Instalação de Centros Judiciários de Solução de 

conflitos e Cidadania (CEJUSCs); 2.3.2 A questão da cultura e da formação de operadores do 

direito; 2.3.3 Advogado mediador e óbice à atuação de advocatícia; 2.3.4 Custas; Conclusões; 

Referências bibliográficas.  

 

 

INTRODUÇÃO 

O Código de Processo Civil de 2015 tem como premissa o incentivo à solução 

consensual dos conflitos, razão pela qual prestigia o emprego da mediação e da conciliação 

prevendo que essas técnicas devem ser estimuladas, sempre que possível, por juízes, 

advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público (art. 3º, § 2º e §3º, CPC). 

Como uma das formas de incentivar a aplicação dos meios consensuais de 

solução de conflitos, o legislador estabeleceu que o primeiro ato do procedimento comum será 

a citação do réu para comparecimento à uma audiência inicial de tentativa de conciliação ou 

de mediação, sendo que a apresentação da contestação somente ocorrerá nos casos em que a 

autocomposição não for alcançada.  

Assim, o Código de Processo Civil estabelece que o juiz, ao proferir o 

despacho liminar positivo da petição inicial, deverá designar audiência de conciliação ou 

mediação antes da apresentação da defesa pelo réu (art. 334, CPC).  

Pois bem, não obstante previsão legal de designação da audiência inicial de 

tentativa de mediação ou conciliação, o que se verifica, após três anos de vigência do Código 

de Processo, é a inobservância da norma insculpida no art. 334 do CPC. 

De fato, o que se tem visto na prática é a não designação da audiência sob as 

mais variadas justificativas e fora das hipóteses de dispensa enumeradas pelo CPC, o que, 
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apesar de contrário a letra da lei e ao espírito do Código de incentivo à autocomposição, não 

tem ensejado, na grande maioria das vezes, a nulidade do procedimento. 

Assim, nota-se que a jurisprudência tem se encaminhado para a criação de 

novas hipóteses de dispensa da audiência de conciliação ou mediação do início do 

procedimento comum em desconformidade com a norma legal. 

Consequentemente, caso sejam admitidas essas novas hipóteses de dispensa, ou 

pior, se entenda pela não obrigatoriedade da designação da audiência do art. 334 do 

CPC/2015, a previsão do referido artigo pode tornar-se “letra morta”, assim como ocorreu 

com a audiência prevista no art. 331 do CPC/73, o que representaria uma grande perda para o 

processo civil brasileiro, haja vista os benefícios e a importância de se ofertar aos 

jurisdicionados meios adequados de tratamento de conflitos. 

Tendo em vista  importância do tema, o presente trabalho tem por objetivo 

investigar a observância do quanto disposto no art. 334 do Código de Processo Civil pelos 

magistrados, qual a influência das questões culturais e estruturais na não aplicação da 

previsão legal e quais seriam as possíveis medidas a serem tomadas para obter um 

aproveitamento mais eficiente das técnicas consensuais de solução de conflitos. 

 

 

1. A RECEPÇÃO DOS MEIOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

PELA LEGISLAÇÃO PÁTRIA  

Para iniciar o estudo a respeito da (in)aplicabilidade do art. 334 do CPC, mister 

se faz compreender os motivos que levaram o legislador a dar ênfase aos meios consensuais 

como forma de composição justa dos conflitos. 

O processo, enquanto instrumento para a concretização do direito material, 

deve fornecer ferramentas para assegurar resultados práticos e efetivos, voltados à realização 

do direito e à pacificação social. 

Em atenção a esta função instrumentalista foi promulgado um novo Código de 

Processo Civil.2 

Dentre as inovações trazidas pelo novo diploma legal, destaca-se a valorização 

dos meios consensuais, como técnicas aptas a porem fim ao conflito e pacificar as partes.3 

 
2 Ver exposição de motivos do Código de Processo Civil de 2015. Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf >. Acesso em 26 de maio de 2019. 
3 Item 2º do PLC 8.046/2010: “Deu-se ênfase à possibilidade de as partes porem fim ao conflito pela via da 

mediação ou da conciliação. Entendeu-se que a satisfação efetiva das partes pode dar-se de modo mais intenso se 

a solução é por elas criada e não imposta pelo juiz.” (BRASIL. Exposição de Motivos do PLC 8.046/2010. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf
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Os mecanismos consensuais sempre fizeram parte dos instrumentos destinados 

à solução de conflitos4, porém, somente com a terceira onda do movimento de acesso à 

justiça5, os meios autocompositivos voltaram a ser valorizados como instrumentos voltados à 

busca pela qualidade dos resultados.6 

Neste contexto e sob esta influência, foram realizadas reformas legislativas e 

administrativas no Brasil voltadas a busca de um processo mais célere e menos complexo. 

Pode-se apontar como exemplos das referidas reformas a criação Juizados 

Especiais Cíveis7, a assinatura do “II Pacto Republicano de Estado por um Sistema de Justiça 

mais Acessível, Ágil e Efetivo”8, e a edição da Resolução n°125/20109 pelo CNJ.  

Afinado com as supracitadas reformas e, principalmente com a Resolução 

nº125/2010 do CNJ, está o Código de Processo Civil de 2015 que, conforme já ressaltado, 

prestigia a utilização da mediação e da conciliação como métodos de solução de conflitos.10 

De fato, o Código de Processo Civil (CPC) de 2015, já no capítulo inicial, 

estabelece que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos11 

e determina que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

 
Disponível em: <http://emporiododireito.com.br/wp-content/uploads/2015/04/CPC-referenciado-LEI-13105-

2015.pdf>. Acesso em 06 de julho de 2019). 
4 Nesse sentido, ver CAPPELLETTI, Mauro. Os métodos alternativos de solução de conflitos no quadro do 

movimento universal de acesso à justiça. Revista de processo, São Paulo, ano 19, n. 74, abr.-jun. 1994, p. 88. 
5 CAPPELLETTI, Mauro. Os métodos alternativos de solução de conflitos no quadro do movimento universal de 

acesso à justiça, cit., p. 88. 
6 O instituto da mediação está regulamentado nos Estados Unidos, na Argentina, no Uruguai, no Japão, na 

Austrália, na Itália, na Espanha, na França, dentre outros países. O Conselho da União Europeia, inclusive, 

emitiu a Diretiva n° 52, de 21 de maio de 2008 que incentiva a adoção da mediação pelos países membros. 
7 Os Juizados Especiais Cíveis surgiram como um novo modelo processual voltado a atender as demandas de 

baixo valor e pouca complexidade (Art. 3º da Lei nº 9.099/95), construído com base na efetivação da garantia do 

acesso à justiça7 e nos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade e 

incentivo à conciliação das partes (Art. 2º da Lei nº 9.099/95). V. WATANABE, Kazuo. Modalidade de 

Mediação. Disponível em: <http://www.tjap.jus.br/portal/images/stories/documentos/Eventos/Texto---

Modalidade-de-mediacao---Kazuo-Watanabe.pdf>. Acesso em 10 de julho de 2019. 
8 Os meios consensuais, principalmente a mediação e a conciliação, ganharam considerável impulso com a 

assinatura, em 2009, pelos chefes dos três Poderes da República, do “II Pacto Republicano de Estado por um 

Sistema de Justiça mais Acessível, Ágil e Efetivo”, que consolidou a política nacional de estímulo à solução 

consensual de conflitos. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/outros/iipacto.htm>. 
9 A Resolução n°125/2010 instituiu a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de 

interesses, com o objetivo de assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua 

natureza e peculiaridade, deixando ao Poder Judiciário a incumbência de oferecer outros mecanismos de 

soluções de controvérsias além dos adjudicatórios, em especial os meios consensuais, como a mediação e a 

conciliação, bem assim prestar atendimento e orientação ao cidadão (ALMEIDA NETO, Joaquim Domingos. A 

Mediação no Contesto Judiciário e os Meios Adequados de Resolução de Disputas. In: ALMEIDA, Tania; 

PELAJO, Samantha; JONATHAN, Eva (Coords). Mediação de Conflitos: para iniciantes, praticantes e 

docentes. Salvador: Juspodivm, 2016, p.727). 
10 Item 2º do PLC 8.046/2010: “ Deu-se ênfase à possibilidade de as partes porem fim ao conflito pela via da 

mediação ou da conciliação. Entendeu-se que a satisfação efetiva das partes pode dar-se de modo mais intenso se 

a solução é por elas criada e não imposta pelo juiz.” 
11 Art. 3º, § 2º da Lei nº 13.105/15. 

http://emporiododireito.com.br/wp-content/uploads/2015/04/CPC-referenciado-LEI-13105-2015.pdf
http://emporiododireito.com.br/wp-content/uploads/2015/04/CPC-referenciado-LEI-13105-2015.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/outros/iipacto.htm
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conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial12. 

O Código de Processo estabelece ainda que, antes mesmo da apresentação da 

contestação, seja obrigatoriamente realizada audiência de mediação ou conciliação, a qual, 

segundo a previsão expressa da lei, somente não será designada nos casos em que ambas as 

partes manifestarem desinteresse na composição13 ou quando o conflito não admitir 

composição14. 

Além disso, para viabilizar a realização da audiência obrigatória de mediação 

ou conciliação, o Código Processual determinou a criação de Centros Judiciários de Solução 

Consensual de Conflitos15 e regulamentou a atuação dos conciliadores e mediadores como 

auxiliares da justiça16. 

Ademais, o legislador, visando consolidar o incentivo à utilização dos meios 

consensuais, editou a Lei de Mediação17 que dispõe sobre a mediação entre particulares e 

sobre a autocomposição de conflitos envolvendo a administração pública, seja no âmbito 

judicial ou no extrajudicial18. 

Logo, com a promulgação dos referidos diplomas legais (Código de Processo 

Civil e Lei de Mediação), pode-se afirmar que o ordenamento jurídico brasileiro recepcionou, 

definitivamente, os meios consensuais como formas de resolução de conflitos19.  

Atualmente, portanto, pode-se falar em um minissistema brasileiro20 de 

métodos consensuais de solução judicial de conflitos formado pela Resolução nº 125/2010 do 

 
12 Art. 3º, § 3º da Lei nº 13.105/15. 
13 No tocante à discussão doutrinária acerca da obrigatoriedade de comparecimento na audiência de mediação ou 

conciliação, importante destacar que não há que se falar em violação ao princípio da autonomia da vontade, uma 

vez que a obrigatoriedade diz respeito ao comparecimento à audiência e não à composição. 
14 Art. 334, caput e parágrafos da Lei nº 13.105/2015. 
15 Assim como a Resolução nº125/2010 do CNJ. 
16 Art. 165 e seguintes da Lei nº 13.105/2015. 
17 BRASIL. Lei no 13.140, de 26 de junho de 2015. Lei de Mediação. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13140.htm>. 
18 ZANETI JR., Hermes; CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Apresentação. In: ZANETI JR., Hermes; CABRAL, 

Trícia Navarro Xavier (Coords.). Justiça Multiportas: mediação, conciliação, arbitragem e outros meios de 

solução adequada de conflitos. 1ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 7. (Coleção Grandes Temas do Novo CPC, 

v. 9). 
19 Segundo Mauro Cappelletti: “[...] há situações em que a justiça conciliatória (ou coexistencial) é capaz de 

produzir resultados que, longe de serem de ‘segunda classe’ são melhores, até qualitativamente, do que os 

resultados do processo contencioso.” (CAPPELLETTI, Mauro. Os métodos alternativos de solução de conflitos 

no quadro do movimento universal de acesso à justiça. Revista de processo, São Paulo, ano 19, n. 74, abr.-jun. 

1994, p. 90). 
20 Expressão cunhada pela Profa. Ada Pellegrini Grinover em: Os Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 

no Novo CPC. In: O Novo Código de Processo Civil: questões controvertidas. Vários autores. São Paulo: Atlas, 

2015, p. 1/2. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13140.htm
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Conselho Nacional de Justiça (norma administrativa), o Código de Processo Civil de 2015 e a 

Lei de Mediação. 

 

 

2. A AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO OU CONCILIAÇÃO NO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL  

O Código de Processo Civil, conforme ressaltado acima, estimula a solução 

consensual dos conflitos e, além de prever a realização de audiência inicial de mediação ou 

conciliação, regulamenta as figuras do mediador e do conciliador judiciais como auxiliares da 

justiça21, bem como determinou a criação de Centros Judiciários de Solução Consensual de 

Conflitos (CEJUSCs)22. 

De fato, como adiantado, o legislador, alterando o procedimento previsto no 

Código de 1973, estabeleceu que o primeiro ato do procedimento comum será a citação do réu 

para comparecimento à uma audiência inicial de tentativa de conciliação ou de mediação e 

não mais para a apresentação da contestação, a qual somente deverá ser apresentada nos casos 

em que a autocomposição não for alcançada ou nos casos em que a lei permite a não 

designação da audiência.  

Assim, o art. 334, CPC do Código de Processo Civil de 2015 prevê que se a 

petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do 

pedido (arts. 319 e 320 do CPC), o juiz designará audiência de mediação ou conciliação.  

Ocorre que a audiência preliminar de mediação ou conciliação tem sido 

frequentemente dispensada ao arrepio das hipóteses legalmente estabelecidas, razão pela qual 

é essencial analisar a real obrigatoriedade da designação da audiência e as implicações da sua 

dispensa injustificada. 

 

2.1 Obrigatoriedade da realização da audiência preliminar de mediação ou conciliação 

do art. 334 do CPC 

A obrigatoriedade da designação da audiência de mediação ou conciliação resta 

evidenciada pela imperatividade do verbo “designará” (art. 334, caput, CPC) empregado pelo 

legislador, bem como pela punição imposta em caso de não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes.  

 
21 Art. 149 do CPC. 
22 Art. 165 do CPC. 
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Com efeito, a lei determina que “se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência 

de mediação ou conciliação (...)” (art. 334, caput, CPC).  

Logo, nos termos da legislação, a audiência somente não se realizará se ambas 

as partes manifestarem expressamente o seu desinteresse na composição consensual (art. 334, 

§4º, I do CPC)23 ou nos casos envolvendo direitos que não admitem transação (art. 334, §4º, II 

do CPC)24. 

Mesmo se a demanda versar sobre direitos que não admitem transação, mas 

também envolver direitos transacionáveis, neste caso deve o juiz designar a audiência para a 

tentativa de composição dos direitos sobre os quais se pode transigir.  

Por isso, como incentivo à autocomposição, o legislador admite que o acordo 

seja parcial, cobrindo apenas parte do litígio25 ou ainda que o objeto do acordo seja mais 

amplo que o objeto do processo, podendo, inclusive, incluir terceiros estranhos à relação 

jurídica processual (art. 515, §2º do CPC)26. 

Nos casos de não comparecimento injustificado, o Código classifica o ato 

como o “ato atentatório à dignidade da justiça” e prevê a aplicação de sanção 

correspondente a multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, §8º do CPC).  

Logo, resta evidenciada a obrigatoriedade estabelecida pela lei processual da 

designação da audiência de tentativa de mediação ou conciliação antes da apresentação da 

contestação.  

Não obstante, apesar de a letra da lei ser bem precisa no tocante às hipóteses de 

não realização da audiência, na prática, o que se tem visto é a dispensa da audiência sob os 

mais variados argumentos, os quais serão investigados a seguir.  

 

 
23 A autor deve manifestar expressamente o seu desinteresse na petição inicial, e o réu, após ser citado, por 

petição, até 10 (dez) dias antes da audiência designada. Havendo litisconsórcio, todos devem manifestar 

desinteresse (art.334, §6º, CPC), e o prazo para a defesa tem termo inicial autônomo paras cada um deles (art. 

335, §1º, CPC). 
24 Importante ressaltar que a admissibilidade da autocomposição não se confunde com a disponibilidade do 

direito, direitos indisponíveis, mas transigíveis, também podem ser submetidos à solução consensual (art. 3º, §2º 

da Lei de Mediação). Ademais, os conflitos envolvendo a Administração Pública também podem ser submetidos 

à autocomposição (art. 32 e segs. da Lei de Mediação). 
25 GRINOVER, Ada Pellegrini. Os Métodos Consensuais de Solução de Conflitos no Novo CPC. In O Novo 

Código de Processo Civil: questões controvertidas. Vários autores, São Paulo, Atlas, 2015, p. 19. 
26 Além disso, como reforço do estímulo à composição consensual, o Código autoriza que, com a concordância 

das partes, a audiência seja realizada pela internet ou qualquer outro meio de comunicação que permita a 

negociação à distância (art. 334, §7º do CPC e art. 46 da Lei de Mediação). Exemplo disso é o lançamento, pelo 

CNJ, da plataforma de Mediação Digital. 
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2.2 (In)aplicabilidade do art. 334 do CPC e suas implicações 

Em conformidade com o exposto no tópico acima, é possível afirmar que o 

Código de Processo Civil estabeleceu a obrigatoriedade da designação da audiência 

preliminar de mediação ou conciliação, a qual somente pode ser dispensada nas hipóteses 

expressamente previstas na lei. 

Porém, o que se tem visto na prática é que muitos juízes e Tribunais, ignorando 

a ordem prevista na norma, estão deixando de designar a audiência por motivos outros que 

não os autorizados pelo Código.  

Um dos motivos usualmente empregados para justificar a dispensa da 

audiência é a suposta violação da duração razoável do processo27.  

Outro motivo constantemente evocado para a dispensa da realização da 

audiência é a possibilidade de designação de audiência a qualquer momento28.  

Mais uma justificativa recorrente para a dispensa da audiência é o princípio da 

voluntariedade das partes, sob o argumento de que a demonstração, por uma das partes, de 

desinteresse na sua realização seria razão suficiente para a não realização da audiência 

inicial29. 

 
27 Importante ressaltar que o obstáculo apontado está relacionado a uma questão puramente  estrutural, qual seja, 

a ausência de criação dos CEJUSCs, conforme determinado pelo próprio Código de Processo, e a falta de 

profissionais suficientes para atendimento da demanda, o que decorre dos inúmeros requisitos exigidos para 

habilitação como mediador e da ausência de incentivos, principalmente monetários, para o exercício da referida 

função. Porém, tratando-se de uma questão estrutural, referida justificativa não pode ser aceita como fundamento 

para a inobservância da determinação legal, mas exige a implantação do quanto determinado pelo Código, seja 

na designação da audiência, seja quanto à capacitação de profissionais e à implantação dos CEJUSCs. A este 

respeito, Marcelo Mazzola opina: “Preocupa-nos, por exemplo, a ideia de que a falta de estrutura de determinado 

foro possa ser considerada argumento legítimo para justificar a dispensa da audiência de mediação. Ora, não é a 

lei que deve adequar-se aos juízes, mas, sim, o contrário. Aliás, todos os tribunais tiveram tempo de sobra para 

se estruturar e criar os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs)”. (MAZZOLA, 

Marcelo. Dever de comprometimento do juiz e a audiência de mediação do art. 334 do NCPC. Críticas aos 

dribles hermenêuticos e à sua designação aleatória. ALVIM, Teresa Arruda; DIDIER JR., Fredie (Orgs.). 

Processo de conhecimento. 2ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 388 - Coleção doutrinas 

essenciais: novo processo civil, v. IV). 
28 De fato, o Código incentiva a tentativa de autocomosição a qualquer momento, não obstante, ainda assim 

prevê a obrigatoriedade de designação de uma audiência no início do procedimento comum. Ou seja, apesar de o 

novo codex valorizar a autocomposição, o legislador fez questão de designar momento específico e obrigatório 

para a sua tentativa, sem excluir a possibilidade de realizar-se a composição dentro e fora do processo em 

qualquer outro momento.  

Acredita-se que a opção do legislador decorre do fato de que quanto mais o processo se desenvolve, com a troca 

de acusações pelas partes e o escalonamento do conflito, fica mais difícil de se obter uma solução consensual, 

daí a importância da realização da audiência antes mesmo da apresentação da contestação. 
29 No caso de apenas uma das partes manifestar desinteresse na realização da audiência, nos termos da lei, a 

audiência deve ser designada, sendo a presença de todas as partes obrigatória, sob pena de multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça. Ocorre que a lei, ao estabelecer a obrigatoriedade na designação da audiência, 

não viola o princípio da voluntariedade, uma vez que a obrigatoriedade refere-se ao comparecimento na 

audiência e não à celebração do acordo em si. Desta forma, a voluntariedade, muito importante para os meios 

consensuais de solução de conflitos, resta preservada. 
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Além das razões acima apresentadas, muitas outras ainda são empregadas para 

fundamentar a dispensa da designação da audiência obrigatória, tais como a violação da 

garantia do acesso à justiça e a violação do princípio da eficiência. 

A preocupação com a criação de novas justificativas para a não designação da 

audiência inicial de mediação ou conciliação reside justamente no fato de que a dispensa da 

audiência fora das hipóteses expressamente previstas na legislação, ou seja, o desrespeito ao 

dispositivo legal não tem ensejado qualquer sanção processual. 

De fato, os Tribunais têm entendido pela ausência de nulidade na dispensa da 

audiência de mediação ou conciliação, seja porque a designação da audiência seria mera 

faculdade do julgador30; seja porque as partes poderiam transigir a qualquer momento31, logo 

a demonstração de desinteresse por uma das partes já seria suficiente32, prestigiando-se os 

princípios da celeridade e economia processual33.  

Ainda alguns Tribunais dispõem que somente haveria nulidade caso 

demonstrado efetivo prejuízo para as partes34.  

Por sua vez, poucos Tribunais que têm reconhecido a nulidade do 

procedimento por desrespeito às normas procedimentais impositivas35 e pelo prejuízo 

decorrente da não designação da audiência para tentativa de autocomposição.36  

 
30 TJSP - Apelação 1001273-35.2016.8.26.0584; Relator(a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de 

Direito Privado; Foro de São Pedro - 2ª Vara; j: 14/03/2017; TJES - Apelação 0041087-50.2009.8.08.0024; 

Relator(a): Des(a). Walace Pamdolpho Kiffer; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; j: 14/08/2017. 
31 TJSP - Apelação 1014188-27.2016.8.26.0161; Relator(a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14ª Câmara de 

Direito Privado; Foro de Diadema - 3ª Vara Cível; j: 18/05/2018; TJSP - Apelação 1003464-28.2017.8.26.0484; 

Relator(a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Promissão - 1ª Vara 

Judicial; j: 30/05/2018; TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.17.040809-0/001, Relator(a): Des.(a) Domingos 

Coelho, Órgão Julgador: 12ª Câmara Cível; j: 16/08/2017; TJRJ – Apelação 0213722-56.2016.8.19.0001; 

Relator(a): Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH; Órgão Julgador: 21ª Câmara Cível; 

j: 15/05/2018; 31 TJPR - Apelação Cível nº 1711606-4 - Goioerê - Relator(a): José Augusto Gomes Aniceto; 

Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível; j: 28/09/2017; TJPR - Apelação Cível nº 1725544-8 - Chopinzinho - 

Relator(a): Francisco Luiz Macedo Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível; j: 03/05/2018. 
32 TJRS - Apelação Cível Nº 70075088120, Relator(a): Pedro Celso Dal Pra; Órgão Julgador: 18ª Câmara Cível; 

j: 14/12/2017. 
33 TJPR - Apelação Cível nº 1704176-0 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - 

Relator(a): Lenice Bodstein; Órgão Julgador: 11ª Câmara Cível; j: 29/11/2017. 
34 TJES - Apelação 0005687-53.2016.8.08.0048; Relator(a): Des(a). Manoel Alves Rabelo; Órgão Julgador: 4ª 

Câmara Cível; j: 15/05/2017; TJSC - Agravo de Instrumento nº 4019065-74.2017.8.24.0000, Relator(a): Des. 

Jaime Machado Junior; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Comercial; j: 03/05/2018. 
35 TJRJ – Apelação 0038360-92.2016.8.19.0210; Relator(a): Des(a). Tereza Cristina Sobral Bittencourt 

Sampaio; Órgão Julgador: 27ª Câmara Cível; j:  21/03/2018; TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70072501646, 

Relator(a): Sandra Brisolara Medeiros; Órgão Julgador: 7ª Câmara Cível; j: 29/03/2017; TJSC - Apelação Cível 

n. 0306526-47.2017.8.24.0008, Relator(a): Des. Denise Volpato, Órgão Julgador: 6ª Câmara Cível; j: 

15/05/2018. 
36 TJPR - Apelação Cível nº 1653811-3, Relator(a):  Jefferson Alberto Johnsson; Órgão Julgador: 17ª Câmara 

Cível; j: 07/02/2018. 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

128 
 

A este respeito, o Superior Tribunal de Justiça, se manifestou tão somente 

através de decisões monocráticas, a quais salientam ser entendimento pacificado da Corte que 

a não realização da audiência não é, por si só, causa de nulidade do processo, havendo 

necessidade, para o reconhecimento da nulidade, de demonstração do efetivo prejuízo para a 

parte interessada37. 

Em vista do quanto investigado, constata-se que inúmeros são os motivos 

empregados pelos magistrados e Tribunais para dispensar a designação da audiência de 

conciliação ou mediação e essas justificativas têm sido empregadas para fundamentar a 

ausência de reconhecimento de nulidade procedimental dos casos em que houve dispensa da 

audiência fora das hipóteses expressamente previstas na lei.  

Não obstante alguns julgados reconheçam a necessidade de observância da 

determinação legal, principalmente os Tribunais da Região Sul do País, ainda assim essas 

decisões que determinam a aplicação da lei são menos numerosas. Pior, o próprio Superior 

Tribunal de Justiça, guardião da legislação federal, já deu indícios de que seu entendimento 

será no sentido de ausência de nulidade por descumprimento da norma prevista no art. 334 do 

CPC. 

 
37 “[...] Ao contrário do que argumenta a recorrente, a não realização de audiência de conciliação, por si só, não é 

causa de nulidade do processo. Sobre o tema, esta Corte Superior já firmou o entendimento de que "a ausência 

de audiência de conciliação não induz a nulidade do processo, nas hipóteses previstas no art. 330, inciso I, do 

CPC/73, notadamente quando requerido pela parte autora o julgamento antecipado da lide" (AgRg no AREsp 

587.242/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 1º/8/2017), ou quando se 

tratar de hipótese de prova documental (AgRg no AREsp 792.902/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 

Quarta Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe 7/12/2015), como no caso em tela.” (STJ – AgInt no AREsp n. 

1.476.578 - SP (2019/0087558-0), Ministro relator MARCO BUZZI, 20/09/2019); “[...] De início, ao contrário 

do que argumenta a recorrente, a não realização de audiência de conciliação, por si só, não é causa de nulidade 

do processo. Sobre o tema, esta Corte Superior já firmou o entendimento de que "a ausência de audiência de 

conciliação não induz a nulidade do processo, nas hipóteses previstas no art. 330, inciso I, do CPC/73, 

notadamente quando requerido pela parte autora o julgamento antecipado da lide" (AgRg no AREsp 587.242/SP, 

Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 1º/8/2017), ou quando se tratar de 

hipótese de prova documental (AgRg no AREsp 792.902/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, 

julgado em 1º/12/2015, DJe 7/12/2015), como no caso em tela. Trata-se de jurisprudência que privilegia a já 

apontada instrumentalidade das formas, à luz dos princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e da 

duração razoável do processo. [...]” (STJ – AREsp n. 1.472.831 - SP (2019/0080900-2), Ministro relator 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 29/05/2019); “[...] Todavia, em seu recurso especial, o recorrente não 

combate este fundamento do decisum, isto é, a ausência de designação de audiência de conciliação não trouxe 

qualquer prejuízo ou nulidade ao feito e que os envolvidos na lide poderiam celebrar acordo extrajudicial a 

qualquer momento, mas limita-se a insistir na tese de que a falta de designação da audiência de conciliação causa 

a nulidade do feito.[...] Ademais, a decretação de nulidade dos atos processuais está sujeita à  necessária 

demonstração de prejuízo suportada pela parte interessada, o que não se verifica no caso em tela. Dessarte, ante a 

ausência de prejuízo, não há que se falar na reforma do julgado, ante a prevalência do princípio pas de nulitte 

sans grief [...].” (STJ – AREsp n. 1.460.195 - SP (2019/0058591-9), Ministro relator LUIS FELIPE SALOMÃO, 

23/05/2019). 
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Em vista disso, teme-se que, caso prevaleçam essas novas hipóteses de 

dispensa e, consequentemente, se entenda pela não obrigatoriedade da designação da 

audiência do art. 334 do CPC/2015, a previsão do referido artigo tornar-se-á “letra morta”. 

Por isso, a fim de buscar garantir a efetividade da norma do art. 334 do CPC, se 

faz necessário perquirir qual seriam as possíveis medidas a serem tomadas para obter um 

aproveitamento mais eficiente das técnicas consensuais de solução de conflitos. 

 

2.3 Desafios para a aplicação do art. 334 do CPC  

Para que os meios consensuais de resolução de controvérsias sejam aplicados 

de maneira efetiva, há a necessidade de instalação da estrutura necessária e uma mudança de 

postura de todos os envolvidos na prestação jurisdicional, juntamente com uma ampla 

campanha de esclarecimento e conscientização da sociedade em geral. 

Assim, alguns obstáculos como a qualificação dos profissionais, a criação de 

CEJUSCs, a mudança da cultura do litígio para a cultura da pacificação, dentre outros devem 

ser superados para que os benefícios da adoção de um modelo de solução adequada de 

conflitos sejam efetivamente desfrutados. 

A seguir serão analisados alguns dos entraves à implementação dos 

mecanismos adequados de solução de conflitos, sem, no entanto, pretender-se esgotar o 

assunto. 

 

2.3.1 Instalação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) 

O Código de Processo Civil, como visto, prevê que todos os casos passíveis de 

autocomposição serão submetidos à resolução consensual no início do procedimento comum e 

antes da apresentação da contestação, exceto se ambas as partes manifestarem expresso 

desinteresse na realização de audiência ou se se tratar de direito não transacionável.  

A audiência deve ser prioritariamente realizada nos centros judiciários de 

solução consensual de conflitos (CEJUSCs) ou, ainda, em câmaras privadas de conciliação e 

mediação cadastradas junto aos Tribunais.  

Somente nos casos em que não houver estrutura disponível admite-se a 

realização da audiência de mediação ou conciliação nas varas judiciais, as quais devem ser 

conduzidas preferencialmente por um mediador ou conciliador (art. 334, §1º do CPC), ou, 

excepcionalmente, por um juiz, e desde que, em respeito ao princípio da confidencialidade, a 

causa seja julgada por magistrado diverso daquele que conduziu a audiência. 
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Assim, para que as audiências sejam realizadas, é preciso que sejam 

efetivamente instaladas as estruturas físicas dos Centros Judiciários em todos os Tribunais do 

Brasil e também é preciso treinar servidores e organizar os procedimentos e agendas.38 

Ocorre que, não obstante o Código de Processo Civil estabeleça, em reforço ao 

quanto já previsto na Resolução nº 125/2010 do CNJ, a obrigatoriedade da criação e 

implantação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, grande parte dos 

Tribunais ainda não implantaram uma estrutura adequada e suficiente para atender a demanda 

de audiências de mediação ou conciliação.39 

Assim sendo, há a necessidade de superação deste obstáculo estrutural com a 

efetiva observância do quanto determinado no Código de Processo Civil (art. 165 e art. 334, 

CPC) e na Resolução nº 125/2010 CNJ, criando as estruturas adequadas e implementando-se 

os Centros Judiciários para haja a efetiva designação da audiência de mediação ou conciliação 

no início do procedimento comum. 

 

2.3.2 A questão da cultura e da formação dos operadores do direito 

Outro obstáculo a ser vencido é a necessidade de superação da cultura do 

litígio e a adoção da cultura da pacificação.  

Como é cediço, uma mudança cultural não é alcançada tão somente com a 

imposição de normas, mas são indispensáveis inúmeras outras medidas, tais como a 

reformulação do ensino jurídico nas faculdades de direito para que os novos profissionais do 

direito estejam capacitados para aplicar e trabalhar com os meios consensuais de solução de 

litígios. 

Além disso, é fundamental a reciclagem dos profissionais que já atuam na 

seara jurídica, para que estes também compreendam a importância do tratamento adequado do 

conflito e possam auxiliar na observância e aplicação das normas voltadas ao estímulo da 

solução consensual dos conflitos. 

De fato, é preciso preparar os magistrados para que encaminhem as causas para 

a técnica mais adequada para a sua solução. 

 
38 AZEVEDO NETO, João Luiz Lessa de. O Novo CPC adotou o modelo Multiportas!!! E agora?! Revista de 

Processo, v. 40, n. 244, p. 431-432, 2015. 
39 Nas palavras de João Luiz Lessa de Azevedo Neto, “Não há como conceber o adequado funcionamento do 

procedimento comum no NCPC, sem a criação da estrutura e condição adequadas para absorver a demanda por 

audiências de mediação e conciliação” (AZEVEDO NETO, João Luiz Lessa de. O Novo CPC adotou o modelo 

Multiportas!!! E agora?! Revista de Processo, v. 40, n. 244, p. 431-432, 2015). 
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Igualmente necessária é a instrução dos advogados para que compreendam o 

seu papel fundamental de esclarecimento e informação ao cliente40 a respeito das técnicas 

consensuais e para que mudem a sua postura adversarial (ganha-perde) durante a tentativa de 

autocomposição.  

Se faz indispensável também capacitar os defensores públicos, os promotores, 

os servidores do Judiciário e os demais atores do processo para que compreendam a 

importância da mediação e da conciliação e quais as funções que devem desenvolver nesse 

novo modelo autocompositivo adotado pelo Brasil41.  

A ausência de capacitação dos profissionais jurídicos representa um óbice à 

adoção e aplicação dos meios adequados de solução de conflitos, o qual pode e deve ser 

superado através da adequada educação desses atores e da sociedade em geral para que 

tenham conhecimento de seus direitos e possibilidades. 

 

2.3.3 Advogado mediador e óbice à atuação advocatícia 

O artigo 167 do Código prevê que os mediadores, os conciliadores e as 

Câmaras de mediação e conciliação privadas terão inscrição em um cadastro nacional dos 

tribunais, porém, se os profissionais cadastrados forem “advogados, estarão impedidos de 

exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções”42. 

A esse respeito, o CNJ43 esclarece que o entendimento sufragado pelo Fórum 

Nacional de Mediação e Conciliação (FONAMEC) no Enunciado n. 47 é o de que o 

impedimento do art. 167, §5º do CPC não se aplica a advogados que atuam como 

conciliadores ou mediadores vinculados aos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSCs), pois não haveria exercício de atividade de caráter puramente 

jurisdicional44. 

 
40 O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB indica que é dever do advogado “estimular a conciliação entre 

os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios” (art. 2º, VI). 
41 AZEVEDO NETO, João Luiz Lessa de. O Novo CPC adotou o modelo Multiportas!!! E agora?! Revista de 

Processo, v. 40, n. 244, p. 432-434, 2015. 
42 Art. 167, § 5º do CPC. 
43 V. http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/11/792a36b2facd828e3b0a2cd36adf3907.pdf  
44  “A atividade jurisdicional stricto sensu volta-se à solução dos litígios dentro do processo, pela manifestação 

da vontade estatal, apreciando o mérito da ação. Os CEJUSCs são órgãos de natureza diversa, tendo por função 

precípua fomentar e homologar os acordos a que as partes chegaram, atividade puramente formal sem caráter de 

jurisdição stricto sensu. Nos termos do artigo 7º, inciso IV, da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, a 

atividade da conciliação e da mediação é concentrada nos CEJUSCs. Por isso, estando o conciliador ou o 

mediador subordinado ao Juiz Coordenador dos CEJUSCs, não há qualquer vinculação do conciliador ou 

mediador operante nos CEJUSCs ao juízo do processo, razão porque não se aplica aos advogados atuantes nas 

comarcas em que há CEJUSCS instalados o impedimento do artigo 167, § 5º, do Código de Processo Civil (Lei 

13.105, de 16 de março de 2015)”. 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/11/792a36b2facd828e3b0a2cd36adf3907.pdf
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No entanto, ressalta o CNJ que, em conformidade com o deliberado pela 

Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania (CAJS), o mediador advogado não pode ter 

atuação dúplice no mesmo CEJUSC, ou seja, como mediador e como advogado no mesmo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, ainda que em processos distintos. 

Assim sendo, observa-se que o Código de Processo Civil, contrariando o seu 

espírito de incentivo à solução consensual de conflitos, cria uma restrição para a atuação dos 

advogados que também são mediadores e/ou conciliadores, ou seja, desestimula a atuação de 

advogados na mediação e na conciliação, justamente para evitar este impedimento, o qual 

deveria ser válido apenas para obstar que o advogado atue em um mesmo caso como 

mediador e advogado. Situação que realmente não pode ser admitida em função dos 

princípios que regem a mediação e a conciliação, principalmente a imparcialidade e a 

confidencialidade (art. 166 do CPC). 

 

2.3.4 Custas 

O Código de Processo Civil prevê que os conciliadores e mediadores judiciais 

receberão remuneração pelo seu trabalho (art. 169, CPC)45.  

Segundo a dinâmica do Código, as custas iniciais deverão ser pagas na 

distribuição do processo e, somente na hipótese de celebração de acordo e solução do conflito 

antes da apresentação da contestação, não serão devidas as custas judiciais finais (art. 29 da 

Lei de Mediação).  

Percebe-se, portanto, a permanência do espírito de incentivo à autocomposição. 

Porém, apesar da dispensa das custas finais, as custas iniciais ainda terão de ser pagas 

juntamente com os honorários do mediador ou conciliador.  

Isso porque, ajuizada a demanda e designada a audiência, o art. 169 estabelece 

que o conciliador e o mediador receberão pelo seu trabalho remuneração prevista em tabela 

fixada pelo Tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

qual deverá ser custeada pelas partes (art. 13, Lei nº 13.140)46. 

 
V.http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/124/1084/file/ENUNCIADOS%20APROVADOS_Com

iss%C3%A3o%20Acesso%20Just%20Cid%20CNJ.pdf. 
45 Importante destacar que não se pretende defender a ausência de remuneração, mesmo porque os profissionais, 

pela sua qualificação e trabalho, merecem ser remunerados. O que se pretende demonstrar é a oneração dos 

custos processuais. 
46 Apesar de a grande maioria dos mediadores e conciliadores atuarem hoje em dia de modo voluntário e sem 

remuneração, a ausência da regulamentação da remuneração tem sido um desestímulo ao cadastramento de 

novos profissionais e tem contribuído para a não designação da audiência prévia obrigatória. 

http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/124/1084/file/ENUNCIADOS%20APROVADOS_Comiss%C3%A3o%20Acesso%20Just%20Cid%20CNJ.pdf
http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/124/1084/file/ENUNCIADOS%20APROVADOS_Comiss%C3%A3o%20Acesso%20Just%20Cid%20CNJ.pdf
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Os critérios para fixação de remuneração dependem da regulamentação interna 

de cada Tribunal47.  

Em alguns estados, os terceiros facilitadores são concursados; em outros, há 

regulamentação sobre a remuneração de conciliadores e mediadores judiciais por lei própria 

ou tabela fixada pelo tribunal. 

Portanto, outro obstáculo para a demonstração de interesse e maior adesão, 

pelas partes, na designação da audiência do art. 334 do CPC é justamente o aumento dos 

custos do processo, com a oneração financeira do autor e do réu em decorrência da 

necessidade de pagamento, além das custas iniciais, também dos honorários do mediador ou 

conciliador. 

 

 

CONCLUSÕES 

O Código de Processo Civil conferiu grande importância aos métodos de 

solução consensuais de controvérsias e, mais do que isso, ampliou sobremaneira a interação 

entre tais métodos e o Judiciário. 

Não obstante os esforços empreendidos pelo legislador, observa-se que os 

instrumentos consensuais não estão sendo adequadamente utilizados e que a norma do art. 

334 do CPC está sendo constantemente violada. 

Assim, contatou-se que a institucionalização da audiência obrigatória encontra 

obstáculos como a qualificação dos profissionais, a instalação de infraestrutura adequada, a 

mudança da cultura do litígio para a cultura da pacificação, dentre outros e, para garantir sua 

efetividade, se faz necessária a mudança de postura da sociedade, das políticas públicas e dos 

operadores do direito. 

Neste novo cenário, além dos advogados, defensores públicos e promotores, o 

juiz tem papel essencial tanto no estímulo à autocomposição, com a designação da audiência 

prévia, quanto no controle da adequação dos procedimentos autocompositivos, sobretudo na 

triagem dos casos que serão submetidos a cada uma das formas de solução de controvérsias, o 

que é fundamental para o sucesso das técnicas perante aos jurisdicionados. 

Em suma, reconhece-se os méritos da adoção dos meios consensuais de 

resolução de controvérsias pelo ordenamento jurídico brasileiro e espera-se que, com o seu 

 
47 Os patamares de cobrança básico, intermediário, avançado ou extraordinário previstos no Cadastro Nacional 

de Mediadores Judiciais e Conciliadores referem-se às categorias de remuneração, porém a fixação dos 

parâmetros básicos de remuneração está pendente de análise pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça. 
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emprego adequado, possam constituir efetivamente um modo de assegurar aos jurisdicionados 

um verdadeiro e adequado acesso à justiça e à ordem jurídica justa.  

Não obstante, para que esse objetivo seja alcançado, há a necessidade de 

instalação da estrutura necessária e uma mudança de postura de todos os envolvidos na 

prestação jurisdicional, juntamente com uma ampla campanha de esclarecimento e 

conscientização da sociedade em geral. 

Portanto, a fim de buscar garantir a efetividade da norma do art. 334 do CPC e 

o sucesso dos instrumentos consensuais de solução de conflitos incorporados ao sistema 

jurídico brasileiro, é importante que se exija o cumprimento da disposição legal, que se 

disponibilize a estrutura necessária para a realização das audiências e atendimentos, bem 

como que haja uma conscientização social e uma preparação de todos os envolvidos na 

prestação jurisdicional. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

ALMEIDA NETO, Joaquim Domingos. A Mediação no Contesto Judiciário e os Meios 

Adequados de Resolução de Disputas. In: ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; 

JONATHAN, Eva (Coords). Mediação de Conflitos: para iniciantes, praticantes e docentes. 

Salvador: Juspodivm, 2016, p. 713-737. 

AZEVEDO NETO, João Luiz Lessa de. O Novo CPC adotou o modelo Multiportas!!! E 

agora?! Revista de Processo, v. 40, n. 244, p. 431-432, 2015. 

BRASIL. Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015. Lei de Mediação.  

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil.  

CAPPELLETTI, Mauro. Os métodos alternativos de solução de conflitos no quadro do 

movimento universal de acesso à justiça. Revista de processo, São Paulo, ano 19, n. 74, abr.-

jun. 1994. 

GRINOVER, Ada Pellegrini. Os Métodos Consensuais de Solução de Conflitos no Novo 

CPC. In: O Novo Código de Processo Civil: questões controvertidas. Vários autores. São 

Paulo: Atlas, 2015. 

MAZZOLA, Marcelo. Dever de comprometimento do juiz e a audiência de mediação do art. 

334 do NCPC. Críticas aos dribles hermenêuticos e à sua designação aleatória. ALVIM, 

Teresa Arruda; DIDIER JR., Fredie (Orgs.). Processo de conhecimento. 2ª ed. São Paulo: 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

135 
 

Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 373-397 (Coleção doutrinas essenciais: novo processo civil, 

v. IV). 

WATANABE, Kazuo. Modalidade de Mediação. Disponível em: 

<http://daleth.cjf.jus.br/revista/seriecadernos/vol22/artigo04.pdf>. Acesso em 10 de julho de 

2019. 

ZANETI JR., Hermes; CABRAL, Trícia Navarro Xavier (Coords.).  Justiça Multiportas: 

mediação, conciliação, arbitragem e outros meios de solução adequada de conflitos. 1ª ed. 

Salvador: Juspodivm, 2016. (Coleção Grandes Temas do Novo CPC, v. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Rights Reserved © 
Polifonia - Revista Internacional da Academia Paulista de Direito 
ISSN da versão impressa: 2236-5796   
ISSN da versão digital: 2596-111X 
academiapaulistaeditorial@gmail.com/diretoria@apd.org.br 
www.apd.org.br 

 
This work is licensed under a Creative Commons License 

http://daleth.cjf.jus.br/revista/seriecadernos/vol22/artigo04.pdf
mailto:academiapaulistaeditorial@gmail.com
http://www.apd.org.br/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

136 
 

 

A MEDIAÇÃO NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS EMPRESARIAIS 

 

THE MEDIATION IN RESOLVING BUSINESS CONFLICTS 

Reinaldo Marques da Silva1 

 

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0644-8300 

Submissão: 05/06/2019   Aprovação: 09/07/2019 

 

 

RESUMO:  

A questão central deste trabalho envolve a institucionalização da mediação no âmbito 

empresarial e as condições para que se alcance o seu resultado útil, qual seja, a composição do 

litígio entre as partes em disputa. 

Essa questão foi examinada dentro e fora das empresas, sempre prestigiando o trabalho do 

mediador, um terceiro neutro, com habilidades para aproximar as partes, permitindo que elas 

componham o litígio por si mesmas, mediante franco diálogo. 

O emprego da mediação na solução de conflitos empresariais apresenta muitas vantagens em 

relação ao emprego da via judicial. A mediação é célere, tem menores custos e permite a 

solução dos conflitos no seu nascedouro, em contraposição à morosidade, aos elevados custos 

e ao acentuado desgaste da via judicial. 

PALAVRAS-CHAVE: Mediação. Mediação empresarial. Mediador. Diálogo. 

 

ABSTRACT: 

The central question of this paperwork involves the institutionalization of the mediation in the 

firm’s context and the conditions to achieve your useful result, the solution of the dispute 

between the parties in dispute. 
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This issue has been examined within and outside of firms, always appreciating the mediator’s 

work, a neutral third party, with skills to bring the parties together, allowing them to compose 

the dispute by themselves, through dialog. 

The use of mediation in resolving business conflicts presents many advantages in relation to 

the employment of the judicial process. Mediation is fast, has lower costs and allows the 

solution of conflicts in their birthplace, in contrast to the slowness, high costs and the 

accentuated wear of the judicial process. 

KEYWORDS: Mediation. Business Mediation. Mediator. Dialog. 

 

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. A Crise da Justiça. 3. Breves Aspectos Históricos da Mediação. 

4. Conceito de Mediação. 5. O Marco Regulatório da Mediação. 5.1. A Mediação no Novo 

Código de Processo Civil. 6. Princípios norteadores da mediação. 7. A Mediação nos 

Conflitos Empresariais. 7.1. A Mediação aplicada dentro da Empresa. 7.2. A Mediação 

aplicada nas Relações da Empresa com o Ambiente Externo. 8. Conclusões. 9. Bibliografia 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste estudo é examinar o instituto jurídico da mediação, com 

especial ênfase à mediação empresarial. 

Necessária atenção é dada ao marco regulatório da mediação no Brasil. São 

apresentados: a) a Resolução nº 125/2001 do Conselho Nacional de Justiça b) os novos 

dispositivos do CPC; c) e a Lei nº 13.140/2015 (Lei da Mediação). É em virtude dessa 

regulação que a mediação vem paulatinamente ganhando o reconhecimento que lhe é devido. 

A mediação empresarial, diante do cenário competitivo enfrentado pelas 

empresas, revela-se uma opção satisfatória à morosidade e ao desgaste decorrentes das 

demandas judiciais, que quase sempre colocam os objetivos empresariais, como o lucro, em 

risco. 

Muitas vezes, o conflito no âmbito empresarial é provocado por questões que 

poderiam ser resolvidas com uma mera conversa. Daí, o benefício da mediação empresarial, a 

qual aproxima as partes, promovendo o diálogo, fazendo com que elas próprias busquem 

soluções para seus dilemas.  
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No mais, uma vez que a solução do conflito, quando empregadas técnicas de 

mediação, pode ser alcançada com a ativa participação das partes, grande é o 

comprometimento com a decisão alcançada, favorecendo os relacionamentos duradouros. 

 

 

2. A CRISE DA JUSTIÇA 

O Direito Processual tem passado por grandes mudanças. Houve, por exemplo, 

a universalização do acesso à Justiça, ganhou força a duração razoável do processo, bem 

assim a instrumentalidade das formas, foram criadas tutelas diferenciadas, além de haver a 

constitucionalização do processo. Todavia, o aperfeiçoamento do aparelho judiciário e da 

administração da Justiça não acompanhou todo esse extraordinário progresso científico do 

Direito Processual. 

O formalismo, a complicação procedimental, a burocratização, a morosidade, a 

dificuldade de acesso ao Judiciário, uma tipologia cada vez mais ampla de causas, uma 

sociedade cada vez mais complexa e conflituosa, a mentalidade dos operadores do direito, a 

falta de informação e de orientação para os detentores dos interesses em conflito, as 

deficiências do patrocínio gratuito, sobrecarga de juízes e tribunais, etc. levam à obstrução das 

vias de acesso à Justiça e ao distanciamento entre o Judiciário e seus usuários.2  

Ademais, percebeu-se que o Estado tem falhado na sua missão pacificadora, 

intentada por meio da jurisdição e das formas do processo. Ora, a sentença judicial, porquanto 

imposta, não pacifica as partes. Uma delas, muitas vezes as duas, estará descontente com a 

decisão do juiz e recalcitrante em seu cumprimento.3 

E como bem disse a saudosa professora Ada Pelegrini Grinover, “Não há 

dúvida de que o renascer das vias conciliativas é devido, em grande parte, à crise da 

Justiça”.4 Por assim ser, o método contencioso de solução de controvérsias não é o mais 

apropriado para certos tipos de conflito, nos quais são os problemas de relacionamento que 

estão à base da litigiosidade. 

 

 
2 GRINOVER, Ada Pellegrini, O minissistema brasileiro de Justiça consensual: compatibilidades e 

incompatibilidades, Disponível em: < http://dirittoetutela.uniroma2.it/files/2013/03/Origens-e-

evolu%C3%A7%C3%A3o.pdf>, Acesso em 25 fev. 2018, p. 1. 
3 GRINOVER, Ada Pelegrini, A Inafastabilidade do Controle Jurisdicional e Uma Nova Modalidade de 

Autotutela (Parágrafos Únicos dos Artigos 249 e 251 do Código Civil), Revista Brasileira de Direito 

Constitucional – RBDC, n. 10 – jul./dez. 2007, São Paulo, p. 14. 
4 GRINOVER, Ada Pelegrini, Os Fundamentos da Justiça Conciliativa, Revista da Escola Nacional de 

Magistratura, v. 2, n. 5 , abr. 2008, pp.23-24. 
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3. BREVES ASPECTOS HISTÓRICOS DA MEDIAÇÃO 

Nas sociedades primitivas, enquanto inexistiam leis gerais e abstratas ou órgão 

estatal com soberania e autoridade para tutelar direitos, aquele que pretendesse alcançar 

determinada coisa contra a vontade de outrem haveria de, com sua própria força, conseguir 

por si mesmo a satisfação de sua pretensão. Tratava-se da autotutela, naturalmente precária e 

aleatória, não garantindo a justiça, mas a vitória do mais forte, astuto ou ousado.5 

Nessas sociedades, logo se percebeu os riscos e danos da autotutela e, desta 

feita, atribuiu-se a solução dos conflitos a terceiros (sacerdote, ancião, cacique, o próprio rei), 

os quais atuavam como árbitros ou como facilitadores, para que se atingisse o consenso e, por 

conseguinte, a pacificação, sem necessidade de recorrer à justiça pelas próprias mãos.6 

O Brasil foi de certo modo precursor desse movimento, quando determinou, na 

Constituição imperial7, que nenhuma causa seria submetida ao Poder Judiciário, se antes não 

se tentasse uma conciliação. Mas, para o que a professora Ada Pelegrini Grinover não fez 

vista grossa, de duas uma: ou o momento não era oportuno, ou foi infeliz a atribuição do 

encargo aos juízes de paz, que se transformaram rapidamente em autoridades celebrantes de 

matrimônios.8 

Ante esse esvaziamento da força dos métodos consensuais, a prestação da 

tutela jurisdicional tornou-se dever do Estado. Segundo afirmam os professores Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:  

 

“Obviamente, a proibição da autotutela só pode acarretar 

o dever do Estado Constitucional de prestar tutela 

jurisdicional idônea aos direitos. Pensar de forma diversa 

significa esvaziar não só o direito à tutela jurisdicional 

(plano de direito processual), mas também o próprio 

 
5 GRINOVER, Ada Pelegrini, A Inafastabilidade do Controle Jurisdicional e Uma Nova Modalidade de 

Autotutela (Parágrafos Únicos dos Artigos 249 e 251 do Código Civil), Revista Brasileira de Direito 

Constitucional – RBDC, n. 10 – jul./dez. 2007, São Paulo, p. 7. 
6 GRINOVER, Ada Pellegrini, O minissistema brasileiro de Justiça consensual: compatibilidades e 

incompatibilidades, Disponível em: < http://dirittoetutela.uniroma2.it/files/2013/03/Origens-e-

evolu%C3%A7%C3%A3o.pdf>, Acesso em 25 fev. 2018, p. 1. 
7 “Art. 160. Nas civeis, e nas penaes civilmente intentadas, poderão as Partes nomear Juizes Arbitros. Suas 

Sentenças serão executadas sem recurso, se assim o convencionarem as mesmas Partes. 

Art. 161. Sem se fazer constar, que se tem intentado o meio da reconciliação, não se começará Processo algum. 

Art. 162. Para este fim haverá juizes de Paz, os quaes serão electivos pelo mesmo tempo, e maneira, por que se 

elegem os Vereadores das Camaras. Suas attribuições, e Districtos serão regulados por Lei.” 
8 GRINOVER, Ada Pellegrini, O minissistema brasileiro de Justiça consensual: compatibilidades e 

incompatibilidades, Disponível em: < http://dirittoetutela.uniroma2.it/files/2013/03/Origens-e-

evolu%C3%A7%C3%A3o.pdf>, Acesso em 25 fev. 2018, pp. 1-2. 
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direito material, isto é, o direito à tutela do direito (plano 

do direito material).”9  

 

É o quanto já vinha consagrado na Constituição brasileira de 1946 e hoje 

consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988, ao dizer que “lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. E o mesmo conteúdo vem 

reforçado no “caput” do art. 3º do Código de Processo Civil de 2015, mas só agora com a 

valorização dos meios adequados de solução de disputas, o que se faz nos seus §§ 2º e 3º. 

 

 

4. CONCEITO DE MEDIAÇÃO 

O conceito de mediação que consideramos o mais completo é de Ada Pelegrini 

Grinover, para quem:  

 

“A mediação, por sua vez, é conceituada, no Brasil, como 

método consensual de solução de conflitos, pelo qual um 

terceiro facilitador auxilia as partes em conflito no 

restabelecimento do diálogo, investigando seus reais 

interesses, através de técnicas próprias, e fazendo com 

que se criem opções, até a escolha da melhor, chegando 

as próprias partes à solução do conflito. Em outras 

palavras, a mediação é um processo cooperativo, que leva 

em conta as emoções, as dificuldades de comunicação e a 

necessidade de equilíbrio e respeito dos conflitantes e que 

pode resultar num acordo viável, fruto do 

comprometimento dos envolvidos com a solução 

encontrada. Para tanto, exige-se que os participantes 

sejam plenamente capazes de decidir, pautando-se o 

processo na livre manifestação da vontade dos 

participantes, na boa-fé, na livre escolha do mediador, no 

 
9 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel, O Novo Processo Civil, 

Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 168. 
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respeito e cooperação no tratamento do problema e na 

confidencialidade”.10 

 

Nesses termos, todos os conflitos interpessoais podem ser trabalhados pela 

mediação. É uma visão do tipo ganha/ganha, eis que, se a mediação não culminar num acordo, 

no mínimo, os participantes terão conversado e esclarecido os meandros do conflito de 

maneira respeitosa e produtiva. Com efeito, o que o mediador quer é restabelecer o diálogo 

entre as partes, permitindo que melhorem o relacionamento e busquem as soluções de seus 

problemas sozinhas, de sorte que obter um acordo não é o seu objetivo maior. Assim, a 

mediação representa uma fusão das teorias e das práticas de diversas disciplinas, dentre as 

quais da psicologia, assistência social, assessoria e direito, sendo, pois, interdisciplinar.11 

Outra definição que consideramos didática é a de Carlos Eduardo de 

Vasconcelos, segundo a qual a mediação é o método de solução ou transformação de conflitos 

interpessoais mediante diálogo promovido por terceiro mediador, com aptidão para conduzir o 

processo, a começar pelas apresentações, explicações e compromissos iniciais, indo a 

narrativas e escutas alternadas dos mediandos, passando por recontextualizações e resumos do 

mediador, objetivando construir a compreensão das vivências afetivas e materiais da 

controvérsia, de sorte a migrar das posições antagônicas para a identificação dos interesses e 

necessidades comuns, terminando no entendimento sobre as alternativas mais consistentes 

para compor o litígio. Daí, se houver consenso, resulta concretizado o acordo.12 

A professora Fernanda Tartuce, por sua vez, sustenta que: 

 

“A mediação consiste no meio consensual de abordagem 

de controvérsias em que alguém imparcial atua para 

facilitar a comunicação entre os envolvidos e propiciar 

que eles possam, a partir da percepção ampliada dos 

 
10 GRINOVER, Ada Pellegrini, O minissistema brasileiro de Justiça consensual: compatibilidades e 

incompatibilidades, Disponível em: < http://dirittoetutela.uniroma2.it/files/2013/03/Origens-e-

evolu%C3%A7%C3%A3o.pdf>, Acesso em 25 fev. 2018, p. 4. 
11 GRINOVER, Ada Pellegrini, O minissistema brasileiro de Justiça consensual: compatibilidades e 

incompatibilidades, Disponível em: < http://dirittoetutela.uniroma2.it/files/2013/03/Origens-e-

evolu%C3%A7%C3%A3o.pdf>, Acesso em 25 fev. 2018, p. 4. 
12 VASCONCELOS, Carlos Eduardo de, Mediação de Conflitos e Práticas Restaurativas, Editora Método, São 

Paulo, 2014, p.54. 
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meandros da situação controvertida, protagonizar saídas 

produtivas para os impasses que os envolvem”.13 

 

Nessas definições há, deveras, um ponto em comum: a mediação é um método 

de composição de conflitos mediante diálogo promovido por um terceiro facilitador, o 

mediador. É ele quem fomenta entre os envolvidos a comunicação, para que possam, por si 

mesmos, encontrar uma solução satisfatória do conflito de interesses. 

 

 

5. O MARCO REGULATÓRIO DA MEDIAÇÃO 

A mediação no Brasil vem regulada fundamentalmente por três marcos 

regulatórios, quais sejam: a) a Resolução nº 125/2001 do Conselho Nacional de Justiça 

(norma administrativa que instituiu e continua regendo a política nacional dos meios 

adequados de solução de conflitos; b) os novos dispositivos do CPC; c) e a Lei nº 

13.140/2015 (Lei da Mediação). 

A Resolução nº 125/2001 do CNJ dispõe sobre a Política Judiciária Nacional 

de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras 

providências. Dito dispositivo normativo, em seu art. 7º, estabelece que os Tribunais devem 

possuir Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, os quais são 

responsáveis pela formulação da Política Judiciária de tratamento adequado dos conflitos, 

pela instalação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania e por incentivar 

ou promover a capacitação, treinamento e atualização permanente de magistrados, servidores, 

conciliadores e mediadores nos métodos consensuais de solução de conflitos. 

A Lei nº 13.140/2015 dispõe acerca da mediação judicial e extrajudicial. Se 

judicial, pode ocorrer antes do processo, evitando-o, ou durante o processo, para impedir o 

seu prosseguimento ou para encurtá-lo. 

Nos termos do art. 11 da Lei da Mediação: 

 

“Poderá atuar como mediador judicial a pessoa capaz, 

graduada há pelo menos dois anos em curso de ensino 

superior de instituição reconhecida pelo Ministério da 

Educação e que tenha obtido capacitação em escola ou 

 
13 TARTUCE, Fernanda, Mediação nos Conflitos Civis, 4ª ed., ver., atual. e ampl., Editora Forense, Rio de 

Janeiro, 2018, p. 188. 
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instituição de formação de mediadores, reconhecida pela 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados - ENFAM ou pelos tribunais, observados os 

requisitos mínimos estabelecidos pelo Conselho Nacional 

de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça”.  

 

Há aqui um requisito novo para a atuação do mediador judicial: graduação há 

pelo menos dois anos em curso de ensino superior. Na opinião de Ada Pelegrini Grinover, 

trata-se de uma restrição irrazoável, que contraria toda a filosofia inerente às técnicas de 

mediação, pois, aponta a professora, existem excelentes mediadores, devidamente 

capacitados, que não se enquadram na exigência, de sorte ser ela coercitiva.14 

De outra banda, o art. 9º estabelece que “Poderá funcionar como mediador 

extrajudicial qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes e seja capacitada para 

fazer mediação, independentemente de integrar qualquer tipo de conselho, entidade de classe 

ou associação, ou nele inscrever-se”. 

É de suma importância destacar que a regulamentação da mediação conferiu 

maior segurança ao uso do instrumento no ambiente privado. Assim, diante de uma cláusula 

compromissória, as partes devem, por força do pactuado, tentar uma solução consensual antes 

de buscar a arbitragem ou a seara judicial, prestigiando o meio autocompositivo. 

 

5.1. A MEDIAÇÃO NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

Uma profunda inovação do CPC de 2015 em relação ao regime anterior é a 

instituição de uma audiência prévia, anterior à contestação, destinada exclusivamente à 

tentativa de mediação, conduzida por terceiros facilitadores devidamente capacitados15. 

O art. 3º do novo CPC, reforçando o já previsto no art. 5º, XXXV da 

Constituição Federal, aduz que: “Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão 

a direito”. 

E em seus §§ 2º e 3º estabelece que:  

 

 
14 GRINOVER, Ada Pellegrini, O minissistema brasileiro de Justiça consensual: compatibilidades e 

incompatibilidades, Disponível em: < http://dirittoetutela.uniroma2.it/files/2013/03/Origens-e-

evolu%C3%A7%C3%A3o.pdf>, Acesso em 25 fev. 2018, p. 7. 
15 “Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do 

pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência”. 
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“§ 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a 

solução consensual dos conflitos. 

§ 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial”. 

 

No art. 139, V, ao abordar os poderes e deveres do juiz, o novo CPC prevê a 

figura do mediador, do qual, preferencialmente, valer-se-á o juiz para dirigir o processo com a 

incumbência de promover a autocomposição, meio pelo qual uma das partes, ou ambas, 

abrem mão de seu interesse ou de parte dele para compor consensualmente o litígio. 

 

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as 

disposições deste Código, incumbindo-lhe: 

V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, 

preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais”; 

 

E o art. 149 do novo CPC, ao dispor sobre os auxiliares da justiça, também 

aborda a figura do mediador, senão vejamos. 

 

“Art. 149. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas 

atribuições sejam determinadas pelas normas de 

organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, 

o oficial de justiça, o perito, o depositário, o 

administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o 

conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o 

contabilista e o regulador de avarias”. 

 

 O que também ocorre no art. 165, § 3º. 
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“Art. 165. Os tribunais criarão centros judiciários de 

solução consensual de conflitos, responsáveis pela 

realização de sessões e audiências de conciliação e 

mediação e pelo desenvolvimento de programas 

destinados a auxiliar, orientar e estimular a 

autocomposição. 

§ 3o O mediador, que atuará preferencialmente nos casos 

em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará 

aos interessados a compreender as questões e os 

interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo 

restabelecimento da comunicação, identificar, por si 

próprios, soluções consensuais que gerem benefícios 

mútuos”. 

 

Muito embora sejam tratados conjuntamente, há nítidas distinções entre as 

figuras do mediador e do conciliador. O mediador é um facilitador por excelência que 

estimula as partes que mantinham vínculos anteriores ao conflito a encontrar uma solução 

harmônica para o litígio, ao passo que o conciliador tem um papel mais propositivo, e se 

necessário for, oferece às partes que não mantinham vínculos anteriores ao conflito soluções 

por ele próprio desenvolvidas. 

Marcus Vinicius Rios Gonçalves aponta que o mediador trabalha com 

situações permanentes, nas quais, frequentemente, há vínculos afetivos ou emocionais. São 

relações que possivelmente persistirão após a composição do litígio. Ele não formula 

propostas ou sugestões porque se parte do princípio de que isso talvez possa solucionar um 

embaraço pontual, mas não o conflito. Mais do que uma solução consensual, o mediador 

buscará, dentro do possível, uma reconciliação, ou uma pacificação ou apaziguamento, a fim 

de que a relação, que tem caráter permanente ou prolongado, possa ser retomada sem 

obstáculos ou embaraços. Compreendendo os interesses em conflito e restabelecendo a 

comunicação, o mediador poderá fazer prevalecer e permanecer o vínculo.16 

E ao incluir o mediador judicial entre os Auxiliares da Justiça, o novo CPC 

confere aos atos por ele praticados presunção relativa de veracidade. Entretanto, cumpre 

 
16 RIOS GONÇALVES, Marcus Vinicius, Direito Processual Civil Esquematizado, 8ª ed., Saraiva, São Paulo, 

2017, p. 304. 
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observar, tão somente o mediador judicial devidamente cadastrado nos termos do “caput” do 

art. 167 do novo código17 e que receba processos por distribuição oficial é Auxiliar da Justiça. 

A ideia é que o mediador possa ter mais sucesso do que o juiz e demais 

participantes do processo na busca da autocomposição, por duas razões18. Primeiro, o 

mediador, porque não é julgador do processo, tem mais liberdade e flexibilidade para sua 

atuação. O juiz, caso a solução consensual não se realize, terá de julgar os pedidos. Por assim 

ser, tem o receio de que, ao se imiscuir no processo, estimulando as partes a se comporem, 

comprometa sua imparcialidade. Segundo, porque do mediador é exigida uma capacitação 

específica. Ele será treinado para que saiba como estimular e favorecer a autocomposição, 

bem como perceber as expectativas e frustrações das partes. Essa capacitação vem prevista no 

art. 11 da Lei nº 13.140/2015.19 

 

 

6. PRINCÍPIOS NORTEADORES DA MEDIAÇÃO 

O art. 166 do novo CPC apresenta os princípios norteadores da mediação. 

Senão vejamos. 

 

“Art. 166. A conciliação e a mediação são informadas 

pelos princípios da independência, da imparcialidade, da 

autonomia da vontade, da confidencialidade, da 

oralidade, da informalidade e da decisão informada. 

§ 1o A confidencialidade estende-se a todas as 

informações produzidas no curso do procedimento, cujo 

teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele 

previsto por expressa deliberação das partes. 

 
17 “Art. 167. Os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em 

cadastro nacional e em cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal, que manterá registro de 

profissionais habilitados, com indicação de sua área profissional. 

§ 2o Efetivado o registro, que poderá ser precedido de concurso público, o tribunal remeterá ao diretor do foro da 

comarca, seção ou subseção judiciária onde atuará o conciliador ou o mediador os dados necessários para que 

seu nome passe a constar da respectiva lista, a ser observada na distribuição alternada e aleatória, respeitado o 

princípio da igualdade dentro da mesma área de atuação profissional”. 
18 RIOS GONÇALVES, Marcus Vinicius, Direito Processual Civil Esquematizado, 8ª ed., Saraiva, São Paulo, 

2017, p. 302. 
19 “Art. 11. Poderá atuar como mediador judicial a pessoa capaz, graduada há pelo menos dois anos em curso de 

ensino superior de instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e que tenha obtido capacitação em escola 

ou instituição de formação de mediadores, reconhecida pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados - ENFAM ou pelos tribunais, observados os requisitos mínimos estabelecidos pelo Conselho 

Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça”. 
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§ 2o Em razão do dever de sigilo, inerente às suas funções, 

o conciliador e o mediador, assim como os membros de 

suas equipes, não poderão divulgar ou depor acerca de 

fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da 

mediação. 

§ 3o Admite-se a aplicação de técnicas negociais, com o 

objetivo de proporcionar ambiente favorável à 

autocomposição. 

§ 4o A mediação e a conciliação serão regidas conforme a 

livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz 

respeito à definição das regras procedimentais”. 

 

O art. 2º da Lei nº 13.140/2015 acrescenta que a mediação observará os 

princípios da isonomia entre as partes, da busca do consenso e da boa-fé. 

O anexo III da Resolução 125 do CNJ, por sua vez, ao estabelecer o Código de 

Ética dos Conciliadores e Mediadores Judiciais, explica diversos princípios aplicáveis à 

mediação, nos seguintes termos: 

 

“Art. 1º - São princípios fundamentais que regem a 

atuação de conciliadores e mediadores judiciais: 

confidencialidade, decisão informada, competência, 

imparcialidade, independência e autonomia, respeito à 

ordem pública e às leis vigentes, empoderamento e 

validação. 

I - Confidencialidade - dever de manter sigilo sobre todas 

as informações obtidas na sessão, salvo autorização 

expressa das partes, violação à ordem pública ou às leis 

vigentes, não podendo ser testemunha do caso, nem atuar 

como advogado dos envolvidos, em qualquer hipótese; 

II - Decisão informada - dever de manter o jurisdicionado 

plenamente informado quanto aos seus direitos e ao 

contexto fático no qual está inserido; 
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III - Competência - dever de possuir qualificação que o 

habilite à atuação judicial, com capacitação na forma 

desta Resolução, observada a reciclagem periódica 

obrigatória para formação continuada; 

IV - Imparcialidade - dever de agir com ausência de 

favoritismo, preferência ou preconceito, assegurando que 

valores e conceitos pessoais não interfiram no resultado 

do trabalho, compreendendo a realidade dos envolvidos 

no conflito e jamais aceitando qualquer espécie de favor 

ou presente; 

V - Independência e autonomia - dever de atuar com 

liberdade, sem sofrer qualquer pressão interna ou 

externa, sendo permitido recusar, suspender ou 

interromper a sessão se ausentes as condições necessárias 

para seu bom desenvolvimento, tampouco havendo dever 

de redigir acordo ilegal ou inexequível; 

VI - Respeito à ordem pública e às leis vigentes - dever de 

velar para que eventual acordo entre os envolvidos não 

viole a ordem pública, nem contrarie as leis vigentes; 

VII - Empoderamento - dever de estimular os interessados 

a aprenderem a melhor resolverem seus conflitos futuros 

em função da experiência de justiça vivenciada na 

autocomposição; 

VIII - Validação - dever de estimular os interessados 

perceberem-se reciprocamente como serem humanos 

merecedores de atenção e respeito”. 

 

Na mediação empresarial, especificamente, merecem destaque os princípios da 

informalidade e da simplicidade, os quais incentivam o relaxamento e a tranquilidade dos 

envolvidos nos conflitos empresariais. Esses sentimentos colaboram para o desarmamento dos 

espíritos e, por conseguinte, aumentam as chances de soluções consensuais dos conflitos. A 

simplicidade significa desburocratização das formas, bem assim no aproveitamento dos atos 
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que não comprometam o fim buscado, objetivando sempre descomplicar o 

procedimento, tornando-o compreensivo às partes. 

Quanto ao princípio da confidencialidade, na mediação empresarial sua 

importância é singular. Durante o procedimento, o mediador terá acesso a informações 

sigilosas e estratégicas, de modo que se essas informações extrapolarem o universo das 

empresas envolvidas, os danos para as partes podem ser muito graves. Assim, não serão 

anunciados no mercado os termos negociados e nem o mediador poderá atuar como 

testemunha em um processo judicial, se vier a ocorrer, salvo se as partes convencionarem em 

contrário. 

No mais, também merecem menção os princípios do empoderamento e da 

validação, eis que o diálogo e a compreensão são encorajados para que os próprios envolvidos 

nos conflitos empresariais possam encontrar a composição para seus conflitos. 

 

 

7. A MEDIAÇÃO NOS CONFLITOS EMPRESARIAIS 

 A mediação no âmbito empresarial tem larga utilidade, pode ser 

aplicada assim dentro da empresa, a fim de aplacar conflitos entre os sócios, entre 

funcionários ou entre departamentos, como fora da empresa, para lidar com conflitos 

envolvendo a empresa e seus consumidores, ou entre ela e outras empresas com as quais 

mantenha relações comerciais. 

Em suma, consoante entendimento de Fernanda Tartuce, a mediação aplicada à 

solução de conflitos empresariais atende a três finalidades: satisfação dos consumidores, 

administração dos conflitos nos negócios e melhoria do funcionamento orgânico da 

instituição, aprimorando a comunicação entre seus componentes (sobretudo no caso de 

empresas familiares).20 

 

7.1. A MEDIAÇÃO APLICADA DENTRO DA EMPRESA 

Dentro da empresa, a boa comunicação pode fortalecer as interações pessoais 

entre os sócios, entre funcionários ou entre departamentos, gerando um todo coeso e 

agregador com efeitos positivos para o desempenho da organização. De outra banda, uma 

comunicação ruim pode prejudicar os relacionamentos entre pessoas e equipes, gerando 

frustrações, ansiedade e insegurança que afetam negativamente o desempenho da empresa. 

 
20 TARTUCE, Fernanda, Mediação nos Conflitos Civis, 4ª ed., ver., atual. e ampl., Editora Forense, Rio de 

Janeiro, 2018, p. 363. 
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A professora Paula Forgioni assevera que a tomada de decisões dentro da 

empresa tende a ser menos árdua e custosa do que nos contratos (relações negociais com o 

ambiente externo). Sustenta que, em regra, mostra-se mais simples resolver problemas entre 

sócios do que entre contratantes, pois a disciplina legal da sociedade regula de forma mais 

segura a solução de eventuais impasses.21 

Por óbvio, resolver os problemas internos requer menos documentação, tempo 

e recursos, além de que informações de profundo impacto podem ser mais facilmente 

acessadas, a resolução de conflitos internos tem o suporte da organização informal, bem como 

a organização interna goza de instrumentos de incentivo adicionais, tais quais planos de 

carreira, prêmios por desempenho e participação nos lucros. 

Todavia, os conflitos surgem no momento em as partes interdependentes 

percebem serem seus objetivos incompatíveis. Crenças e valores distintos podem resultar em 

desconhecimento das necessidades do outro. Esse sentimento prejudica o trabalho em equipe 

e torna o ambiente de trabalho tenso e se não tratado a tempo pode gerar sérios impactos na 

produtividade, no grupo, no clima e na moral organizacional. 

Para diminuir os conflitos dentro da empresa, a mediação empresarial procura 

facilitar a comunicação entre os envolvidos, diminuindo os conflitos provenientes de 

hierarquia de poder, estimulando entendimentos, comportamentos cooperativos, bem como o 

trabalho em equipe. Assim, ganham os envolvidos, mas também ganha a própria empresa.  

A mediação ainda é essencial para as empresas se tomadas sob os meandros de 

sua formação, que pode envolver elementos familiares e sucessórios. Nas mais diversas 

situações, essas empresas enfrentam problemas não apenas profissionais, mas também 

pessoais. O processo sucessório nas empresas familiares não pode ser tratado como assunto 

puramente lógico da administração, eis que envolve aspectos afetivos e emocionais 

relacionados à estrutura familiar. 

Com a morte, são recorrentes sentimentos de depressão e luto que podem 

provocar graves crises. Ante a vulnerabilidade da família, os conflitos tendem a se tornar 

explícitos. É preciso ter sensibilidade para lidar com os envolvidos. Neste contexto, o 

mediador pode auxiliar na percepção, por exemplo, de que determinado herdeiro está 

 
21 FORGIONI, Paula A., Contratos Empresariais, Teoria Geral e Aplicação, 2ª ed., Revista dos Tribunais, 2016, 

p. 199. 
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resistindo a certa conduta não por ganância ou má-fé, mas por ainda não ter condições de lidar 

com a perda do ente querido.22 

As empresas familiares são suscetíveis a inúmeros conflitos que misturam 

elementos subjetivos da vida em família com os aspectos objetivos das relações negociais. 

Então, a atuação do mediador pode ser importante para resgatar nos envolvidos seus 

interesses comuns, como o lucro da empresa, afastando interesses estranhos ao pleno 

desenvolvimento das atividades econômicas da empresa. Demais disso, a mediação pode 

servir aos interesses comerciais das empresas contratantes, tratando de muitos assuntos 

provavelmente não alcançados pelo Poder Judiciário.23 

Outrossim, é comum que seus líderes não saibam tratar os conflitos de maneira 

tão sistemática e construtiva quanto tratam as questões ligadas à administração financeira, 

publicidade e política de recursos humanos. O mediador o auxilia na comunicação com os 

envolvidos, em aplacar os conflitos provenientes de hierarquia de poder, sempre com vistas a 

obter resultado benéfico e satisfatório tanto para os envolvidos em disputas como para a 

própria empresa. É a rapidez na solução dos conflitos, a economia e a acessibilidade das 

técnicas que fazem da mediação importante ferramenta para as organizações. 

São muitos os campos que requerem o uso da mediação no âmbito interno das 

empresas. Pode ser usada na resolução de problemas de cunho hierárquico, nas disputas entre 

as diretorias, entre os empregados, entre os empregados e superiores, na resolução de 

sociedade por morte de um dos sócios, na exclusão de sócio remisso, etc. 

O mediador norte-americano Richard D. Fincher aponta que entre os 

funcionários pode ocorrer, por exemplo, discriminação em situações nas quais um empregado, 

intencionalmente, trata o outro de modo diferente valendo se de um critério ilegal, como idade 

ou gravidez. Então, o mediador pode mostrar aos envolvidos que em situações similares 

empregados de outras organizações foram tratados de maneira mais favorável.24 

Outrossim, a mediação pode ser aplicada na apuração das reparações 

financeiras, como salários atrasados, adiantamentos, compensações por danos e juros. Há 

vários meios de negociar as reparações por danos e eles podem requerer a produção de 

provas, a fim de saber quando o empregado voluntariamente se demitiu, quando o empregador 

 
22 TARTUCE, Fernanda, Mediação nos Conflitos Civis, 4ª ed., ver., atual. e ampl., Editora Forense, Rio de 

Janeiro, 2018, pp. 360-361. 
23 TARTUCE, Fernanda, Mediação nos Conflitos Civis, 4ª ed., ver., atual. e ampl., Editora Forense, Rio de 

Janeiro, 2018, p. 365. 
24 FINCHER, Richard D., Mediation Class Action Litigation Involving the EEOC: Insights for Employment 

Mediators and Counsel, Dispute Resolution Journal, vol. 67, nº 4, JurisNet LLC, Huntington, New York, 2013, 

p. 24. 
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deixou o negócio, quando a vítima recusou uma justa oferta para voltar ao trabalho ou mesmo 

se o empregado não mitigou o próprio dano. Com efeito, muitas ajudas financeiras são 

caracterizadas como compensação por danos, tais como desgaste emocional, estresse pessoal, 

preocupações financeiras e depressão. Cabe ao mediador facilitar um acordo final prevendo o 

quanto cada vítima receberá em dinheiro.25 

 

7.2. A MEDIAÇÃO APLICADA NAS RELAÇÕES DA EMPRESA COM O 

AMBIENTE EXTERNO 

Além das suas paredes, as empresas se deparam com um consumidor cada vez 

mais empenhado no exercício de seus direitos. Ele questiona tudo e exige tratamento digno na 

sua relação com o fornecedor, daí porque as empresas necessitam de excelência nas suas 

práticas de maneira a evitar quaisquer contratempos e desgastes nas relações de consumo, 

sobretudo devido ao Código de Defesa do Consumidor, muito mais favorável ao consumidor, 

e à acirrada concorrência. Por assim ser, oferecer mecanismos adequados de solução de 

disputas aos consumidores para assegurar, no plano negocial, a efetividade dos seus direitos, 

atende aos interesses de ambas as partes. É muito mais econômica e célere a solução de 

conflitos em seu nascedouro. 

Nas relações negociais com o ambiente externo fundadas em contrato, há forte 

tendência ao afastamento da atuação do Estado na relação privada. Os contratantes necessitam 

de soluções céleres para seus problemas. Daí, a crescente inclusão de cláusulas contratuais 

prevendo a adoção da mediação como etapa inicial na abordagem dos conflitos. É o que 

sustenta o professor Kazuo Watanabe: 

 

“(...) além de iniciativas legislativas, há também a 

tendência, que se nota hoje no mercado, de inclusão, 

principalmente nos contratos internacionais, de cláusula 

de mediação necessária antes do início de qualquer 

processo judicial ou de arbitragem. Isso se deve à 

percepção dos contratantes de que as soluções amigáveis 

de conflitos atendem melhor aos interesses deles, e 

 
25 FINCHER, Richard D., Mediation Class Action Litigation Involving the EEOC: Insights for Employment 

Mediators and Counsel, Dispute Resolution Journal, vol. 67, nº 4, JurisNet LLC, Huntington, New York, 2013, 

p. 31. 
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também por causa da preocupação deles quanto à demora 

e ineficiência dos processos judiciais.”26 

 

Os desgastes nas relações entre as partes podem atingir e ferir o entendimento 

que as partes têm acerca da continuidade do contrato. Desta feita, o consenso, elemento 

fundamental do pacto, pode perder-se. Se isso acontecer, o trabalho do mediador será o de 

resgatar a comunicação entre as partes contratantes e restabelecer a confiança mútua, de sorte 

que a vontade inicial seja revigorada.    

Cumpre observar a importância adquirida pelos contratos de colaboração, que 

surgem em determinadas situações nas quais as partes são estimuladas a adotar um 

comportamento colaborativo, muito em razão da dependência recíproca derivada de 

investimentos específicos (idiossincráticos) e relevantes feitos por ambas as partes para a 

realização do contrato e que não poderão ser alocados para outro negócio.27 

Nessa situação, é provável que o comportamento oportunista dê lugar à atitude 

colaborativa. As partes entendem que o naufrágio do negócio seria desastroso para ambas. 

Ora, se ambas investem elevadas somas num empreendimento comum, uma pode 

legitimamente supor que a outra se empenhará para o sucesso do contrato.28 

Se ainda assim surgirem conflitos no seio dos contratos de tipo colaborativo, a 

mediação pode dar uma solução a contento em tempo hábil a evitar maiores perdas que 

certamente aconteceriam se a via eleita fosse a judicial, que é morosa e desgastante, além de 

distanciar as partes. A mediação no âmbito empresarial, mormente na seara dos contratos 

colaborativos, promove relacionamentos e explora estratégias que podem prevenir e 

solucionar futuros litígios. Não bastasse, a mediação empresarial objetiva a transformação da 

dinâmica adversarial, comum no tratamento de conflitos, para uma dinâmica cooperativa. 

Quanto ao mais, Paula Forgioni lembra outra situação na qual o 

comportamento oportunista costuma ser abrandado, que a professora chama de “sombras do 

futuro”. Aduz que nos contratos de longa duração, as partes estão cientes de que o 

comportamento oportunista pode quebrar a confiança entre elas e gerar perdas futuras. Há, 

assim, uma expectativa de reciprocidade ou de iteração contínua. A cooperação é mantida 

 
26 WATANABE, Kazuo, Cultura da sentença e cultura da pacificação, In YARSHELL, Flávio Luiz, MORAES, 

Maurício Zanóide de (coords.), Estudos em homenagem à professora Ada Pelegrini Grinover, DPJ, São Paulo, 

2005, p. 685. 
27 FORGIONI, Paula A., Contratos Empresariais, Teoria Geral e Aplicação, 2ª ed., Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 2016, p. 195. 
28 FORGIONI, Paula A., Contratos Empresariais, Teoria Geral e Aplicação, 2ª ed., Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 2016, p. 196. 
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porque a empresa compara o ganho imediato do comportamento oportunista com as possíveis 

perdas causadas pela deslealdade.29 

A mediação trabalha bem essa visão de futuro. O mediador auxilia as partes a 

olharem para frente e melhor estruturarem seus negócios. É bem verdade que, diante das 

“sombras do futuro”, se um conflito surgir, ele não será solucionado pensando se da mesma 

maneira de quando de seu advento. Inútil será a procura por culpados e a execução coercitiva 

das obrigações. Então, é relevantíssimo o papel do mediador no estímulo às partes na busca 

por soluções criativas, ainda não tecidas e que dificilmente as partes encontrariam sozinhas. 

Na recuperação judicial de empresas, a mediação pode ser aplicada se houver 

considerável divergência de interesses entre os credores, eis que eles são segregados em 

classes por ordem de recebimento segundo o tipo de crédito que possuam. O instrumento 

estimula o necessário fluxo de informações entre os sujeitos envolvidos na recuperação 

judicial, auxiliando na redução da assimetria de informações. Ademais, poderá contribuir para 

que os reais interesses dos envolvidos sejam identificados permitindo eventuais soluções que 

atendam aos interesses dos credores. 

É oportuno ressaltar que decisão do Superior Tribunal de Justiça deferiu a 

realização de mediação entre a Oi, em processo de recuperação judicial, e seus credores, 

assim vejamos. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. MEDIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 

CONTROLE PRÉVIO SOBRE AS TRATATIVAS 

MANIFESTADAS NO PROCEDIMENTO DE 

MEDIAÇÃO ENTRE OS CREDORES E AS 

RECUPERANDAS. CONTROLE JUDICIAL QUE SE 

VERIFICA A POSTERIORI, QUANDO DA ANÁLISE DA 

LEGALIDADE DAS DECISÕES A SEREM 

VERIFICADAS NO ÂMBITO DA AGC. 

I. Cuida-se de agravo de instrumento veiculado contra 

parte da decisão de fls. 10876/104.881, 

posteriormente integrada pelo provimento judicial 

de fls. 186.232/186.239, proferidos pelo Juízo da 

 
29 FORGIONI, Paula A., Contratos Empresariais, Teoria Geral e Aplicação, 2ª ed., Revista dos Tribunais, 2016, 

p. 196. 
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Sétima Vara Empresarial da Comarca da Capital 

deste Estado que, em ação de recuperação 

judicial, ao deferir o pedido das Recuperandas 

para a instauração de procedimento de 

mediação/conciliação com foco nos pequenos 

credores, cuja proposta seria extensível a todo e 

qualquer credor que desejasse receber um 

adiantamento do seu crédito no valor de R$ 

50.000,00, determinou: (i) que o credor de um 

crédito superior a R$ 50.000,00 não estará 

renunciando ao direito de receber o valor que 

exceder esse montante se optar pela mediação e o 

mandatário terá poderes para votação em 

Assembléia apenas nesta importância; (ii) que os 

termos de mediação, de carta convite e de 

comunicado aos credores são minutas não 

vinculativas, sendo certo que a forma e as 

condições de pagamento dos eventuais valores e 

objeto de acordo serão discutidas no âmbito do 

processo de mediação; (iii) que, nas hipóteses de 

voto legal por cabeça, se houver acordo com o 

recebimento parcial e renúncia ao direito de 

impugnar o valor do crédito constante da lista, o 

credor que transacionou somente terá direito a um 

único voto decorrente do crédito transacionado, 

independente do valor recebido/remanescente, 

destacando que esse voto poderá ser exercido 

diretamente ou por procuração, nos termos da lei” 

(Pedido de Tutela Provisória nº 1.049 - RJ 

(Decisão Monocrática Ministro Marco Buzzi, 

Quarta Turma, julgado em 09/11/2017, DJe 

13/11/2017). 
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Na recuperação judicial, a mediação pode contribuir para a apresentação de um 

plano de recuperação judicial mais claro, realístico, que se adeque aos interesses dos credores, 

bem assim às reais possibilidades da empresa em recuperação, aumentando o 

comprometimento de todos em relação ao cumprimento do plano. 

A mediação funciona como um instrumento facilitador, que potencializa o 

envolvimento dos credores na análise e discussão do plano de recuperação, resultando em 

maior credibilidade do plano apresentado, deveras em função da participação ativa dos 

envolvidos, ante sua discussão e aprovação. 

 

 

8. CONCLUSÕES 

O desafio deste trabalho foi examinar o instituto da mediação no Brasil, com 

especial ênfase na mediação empresarial. 

Ante a crise da Justiça, morosa, cara, deveras desgastante e incapaz de dar 

respostas eficazes a uma litigiosidade crescente, as empresas necessitam de outros meios, 

adequados, para lidar com o ambiente cada vez mais competitivo dos negócios. A mediação 

empresarial é meio adequado para solução de conflitos empresariais porque é célere, 

econômico e muito menos desgastante, pois privilegia o diálogo, a busca do consenso, 

resolvendo os conflitos no seu nascedouro.  

É sabido que nem todo conflito deve ser solucionado por meio de uma sentença 

judicial, eis que, em sua essência, determinado conflito pode decorrer de um mero problema 

de relacionamento, requerendo uma aproximação das partes e, sobretudo, diálogo. E a 

sentença judicial, ao seu turno, só faz distanciar as partes. 

Ora, a sentença judicial, porquanto imposta, não pacifica as partes. Uma delas, 

muitas vezes as duas, estará descontente com a decisão do juiz. Noutro passo, a mediação 

inclui as partes na construção da composição do conflito, por conseguinte, elas têm maior 

comprometimento com a solução alcançada de sorte a buscarem relações duradouras. 

A mediação empresarial pode ser aplicada na solução de conflitos tanto dentro 

e quanto fora da empresa. 

Dentro da empresa, a mediação é utilizada a fim de aplacar os conflitos entre 

os sócios, entre funcionários ou entre departamentos. É a comunicação, promovida pelo 

mediador, que irá fortalecer as interações pessoais, os comportamentos cooperativos, 

envolvendo todos os atores internos na busca dos objetivos organizacionais.  
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Fora da empresa, a mediação é utilizada para lidar com conflitos envolvendo a 

empresa e seus clientes, ou entre ela e outras empresas com as quais mantenha relações 

comerciais. É sabido que na celebração de negócios jurídicos, o consenso, elemento 

fundamental para o estabelecimento da avença, pode se perder por inúmeros fatores. Então, o 

mediador, ao propiciar a retomada de uma comunicação eficiente entre as partes, auxilia no 

resgate da vontade inicial. 

Assim, as vantagens da mediação empresarial são inúmeras. Seu amplo uso é 

de todo recomendável. 
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RESUMO: 

O presente artigo tem como objetivo compreender quais foram os efeitos do genocídio de 

Ruanda em populações femininas, e a partir disso, identificar quais medidas foram tomadas 

em prol das mesmas, especialmente as vítimas de violência sexual. Tal análise será realizada 

por meio de uma análise documental dos tratados dos principais órgãos internacionais 

envolvidos no julgamento dos casos relacionados ao Genocídio de Ruanda e do primeiro caso 

julgado pelo Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Ainda, apoia-se em uma revisão 

bibliográfica para compreender como teóricas feministas endereçam a questão da proteção 

dos direitos das mulheres. 

PALAVRAS-CHAVE: Ruanda. Genocídio. Tribunal Penal Internacional. Violência Sexual. 

Mulheres. 

 

ABSTRACT: 

This article aims to understand what the effects of the Rwandan genocide have been on 

female populations, and from that, to identify what measures have been taken in favour of 

them, especially victims of sexual violence. This analysis will be carried out by means of a 

documentary analysis of the treaties of the main international bodies involved in the trial of 

cases related to the Rwandan genocide and the first case prosecuted by the International 

 
1 Trabalho orientado pela Coordenadoria do Curso de Formação Direitos Humanos I, dirigido pelo 

Titular da Cadeira San Tiago Dantas, Doutor Alfredo Attié Jr. 
2 Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

E-mail: babisantolin@gmail.com  
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Criminal Tribunal for Rwanda. It also draws on a literature review to understand how feminist 

theorists address the protection of women's rights. 

KEY-WORDS:  Rwanda. Genocide. International Criminal Court. Sexual Violence. Women.  

  

 

INTRODUÇÃO 

Em 1994, durante cerca de 3 meses, a República de Ruanda vivenciou um dos 

maiores genocídios da história da humanidade, e gerou aproximadamente 1 milhão de 

vítimas. Os massacres extremamente violentos não foram o único resultado, mas a parcela da 

população que sobreviveu foi alvo de diversas violações de direitos humanos, dentre elas, a 

violência sexual, que fora instituída contra a população feminina como tática de guerra.  

Diante disso, o presente artigo busca analisar os efeitos do genocídio na 

população feminina de Ruanda, assim como compreender quais foram as medidas adotadas 

para reparar as vítimas sobreviventes. Esta análise será realizada por meio da comparação 

entre uma seleção bibliográfica sobre o tema e a análise de um caso concreto, o de Jean-Paul 

Akayesu. 

O tema do enfrentamento de conflitos e da participação feminina são bastante 

importantes e muitas vezes negligenciados no direito internacional dos direitos humanos. 

Portanto, este trabalho tem como meta a ampliação do entendimento do que foi o Genocídio 

de Ruanda e de como o mesmo afetou a população feminina deste país. Outra contribuição é o 

incentivo à adoção de perspectivas mais plurais e dedicadas à causa das mulheres em 

situações de conflitos internacionais, como o caso.   

O primeiro capítulo encarrega-se de realizar uma revisão bibliográfica que 

elucida o que foi o Genocídio de Ruanda e seus antecedentes. As obras consultadas 

pertencem, principalmente a historiadores e juristas. O segundo capítulo trata da questão das 

violações de Direitos Humanos das mulheres e também se apoia em bibliografias de diversas 

áreas, dentre elas as Relações Internacionais, e analisam mais profundamente as perspectivas 

de mulheres diante de violações de Direitos Humanos, trazendo alternativas aos processos 

padrão de resolução de conflitos. 

O terceiro capítulo pretende estudar o Genocídio sob o aspecto do Direito 

Internacional por meio da análise crítica de três documentos internacionais relevantes para o 

caso, a saber: o Estatuto do Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR); as Convenções 

de Genebra de 1949; e a Convenção Para a Prevenção e Repressão Do Crime De Genocídio 
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de 1948. Ainda, é estabelecida uma relação entre os acontecimentos e as recomendações dos 

documentos em termos dos direitos das mulheres. Em sua última seção, o caso de Jean-Paul 

Akayesu é estudado também sob ótica feminina, a fim de compreender se a resposta ao 

mesmo fora considerada suficiente.  

  

 

1. O GENOCÍDIO DE RUANDA  

   

1.1.  ANTECEDENTES AO GENOCÍDIO 

Ruanda é um país montanhoso, localizado na região dos Grandes Lagos da 

África Centro-Oriental e de clima temperado, condição que exime o país das condições 

vividas em demais países africanos por conta da epidemia de malária e da mosca tsé-tsé. Por 

conta dessas circunstâncias, a densidade populacional em Ruanda era alta, se tornando um dos 

países mais densamente povoados da África.  

Sua população era formada por hutus, tutsis e minoritariamente por twas 

(pigmeus), representando cada um, respectivamente 85, 14 e 1% da população do país. 

Entretanto, esta divisão era bastante fluida e foi estabelecida de acordo com a posição social 

ocupada por cada grupo ao longo dos séculos. Ainda que dividida, a sociedade era bastante 

mesclada, havendo tutsis e hutus na mesma linhagem familiar e ambos dividindo a mesma 

cultura, idioma e religião. Os chefes, chamados mwamis eram considerados divindades 

absolutas, e o posto já havia sido ocupado por ambos tutsis e hutus. Apesar disso, a sociedade 

era dividida por castas, sendo os hutus agricultores e submissos aos tutsis, que eram criadores 

de gado (MENDONÇA, 2013). 

Em 1890, subiu ao poder o mwami Rwabugiri, de origem tutsi, que se 

aproveitou do caráter divino que o cargo lhe atribuía para moldar a sociedade à sua própria 

imagem, favorecendo os tutsis e dando lhes cargos civis e militares de importância 

(MENDONÇA, 2013). Ao final da Primeira Guerra Mundial, a administração de Ruanda foi 

transferida à Bélgica pela Liga das Nações, cuja política colonial se baseou na separação entre 

hutus e tutsis, posteriormente desmanchando as estruturas sociais que garantiam a autonomia 

dos hutus e reforçando ainda mais a sua exploração pelos tutsis.  

Segundo Mendonça (2013), foi a partir do final da Segunda Guerra Mundial, 

momento em que Ruanda estava sob o olhar na Organização das Nações Unidas, que a 

população hutu passou a reivindicar um governo de maioria, divulgando em 1957 o 
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“Manifesto Hutu”, o qual afirmava que o país era uma nação majoritariamente composta por 

hutus. Dois anos depois, um líder hutu foi espancado, e os rumores sobre a sua morte 

causaram uma invasão hutu em terras tutsis e o início de uma revolta no país. No ano 

seguinte, o mwami, tutsi, foi tratar-se com um médico belga e morreu, alimentando os boatos 

de que havia morrido por envenenamento. Diante disso, o coronel Logiest promoveu um 

golpe político e um líder hutu assumiu o posto de mwami. Em 1961, Ruanda foi declarada 

república.  

A independência de Ruanda não trouxe paz, e ao contrário disso, agravou as 

lutas sociais e manteve aceso o espírito da revolução. Em 1964, houve um massacre à 

população tutsi que, exilados, promoviam incursões à Ruanda. Os hutus do Burundi, que eram 

minoria, iniciaram uma rebelião, que foi sufocada e ocasionou a morte de mais de 100 mil 

hutus.   

 

1.2.  O GENOCÍDIO  

Em abril de 1994, o presidente Habyarimana foi assassinado por meio da 

derrubada de seu avião, acontecimento que foi o estopim para a eclosão do genocídio. Quando 

o avião presidencial se aproximava do aeroporto de Kigali, um míssil terra-ar atingiu uma de 

suas asas. Em seguida, um segundo míssil atingiu a cauda. As explosões derrubaram o avião e 

mataram todos a bordo. Presentes no avião, além de Habyarimana, estavam o presidente do 

Burundi e diversos membros de alto escalão do governo de Ruanda. Até hoje não se sabe ao 

certo quem foram os responsáveis pelo ataque. A cidade de Kigali então foi dominada por 

tropas de soldados de Ruanda que recebiam orientações expressas para checar todas as 

carteiras de identidade e exterminar a população tutsi, os twas e os hutus moderados 

(MENDONÇA, 2013).  

Os assassinos utilizavam armas brancas, armas de fogo e machetes e 

carregavam corpos em caminhões, além de estuprarem mulheres e saquearem propriedades. 

Diversos locais foram bombardeados, vítimas eram forçadas ao suicídio, queimadas vivas, ou 

eram obrigadas a matar outras pessoas, inclusive de sua própria família. O terror dominou as 

ruas de Ruanda e nenhum local era considerado seguro. Igrejas e hospitais eram escolhidos 

como abrigo pelas vítimas, mas tornavam-se verdadeiras armadilhas, pois o genocídio contou 

com o apoio ativo de médicos, religiosos e intelectuais (DE PAULA, 2011).  

Oitenta por cento das vítimas foram mortas no período de seis semanas, e o 

total de vítimas é estimado em mais de 800 mil. Além dos assassinatos, a população também 
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era morta pelas péssimas condições em que o país se encontrava, com falta de água limpa, de 

comida e pelas doenças. Até mesmo os rios de Ruanda ficaram cheios de corpos (DE 

PAULA, 2011).  

É interessante observar a atuação da comunidade internacional no caso, que 

fora diminuta. A ONU atuou de modo muito tímido apesar de Ruanda ter uma cadeira no 

Conselho de Segurança em 1994. Apesar da posição privilegiada, o representante de Ruanda 

no CSNU defendia a posição de que as mortes em Ruanda eram apenas um reflexo da guerra 

civil. Segundo Luiz Augusto de Paula:  

 

A Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de 

Genocídio, de 1948, que prevê que os signatários teriam a 

obrigação legal de prevenir e punir o crime em referência, 

foi ignorada. A ONU e os países ocidentais evitaram 

chamar o ocorrido em Ruanda de genocídio, pois isso 

seria reconhecer o seu dever de atuar no país e pôr fim às 

matanças. (DE PAULA, 2011. p. 40).  

 

As hostilidades da guerra civil e do genocídio cessaram com a tomada do poder 

pela Frente Patriótica Ruandesa (FPR). Entretanto, de acordo com De Paula (2011), a 

violência não diminuiu drasticamente como esperado. A situação tornou-se palco para uma 

enorme crise humanitária nos países vizinhos, Zaire e Burundi, principalmente por conta da 

questão dos refugiados do conflito, que chegava a 1,8 milhão. Entretanto, a matança 

sistemática foi interrompida de fato. 

Compreendendo o que fora o genocídio e o contexto em que se iniciara o 

conflito, além de como o mesmo afetou as mulheres que o vivenciaram, podemos iniciar a 

reflexão referente à violação de direitos humanos das mulheres. No capítulo que se segue, 

analisaremos os aspectos da sociedade ruandesa que favoreceram o desrespeito aos direitos 

das mulheres, assim como, o que teóricas feministas atestam como boas práticas para o 

endereçamento de casos como este. 

 

2. MULHERES E AS VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS 

Ao longo de séculos, as mulheres têm sido afetadas de modos diferentes em 

situações conflituosas e a luta pela manutenção de seus direitos se estende até os dias de hoje, 
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e no caso de Ruanda, não foi diferente. A sociedade ruandesa, assim como muitas outras, era 

extremamente marcada pelo patriarcalismo e pela patrilinearidade, de modo que as mulheres 

são consideradas subordinadas aos homens, sejam eles pais, irmãos ou maridos, além de não 

possuírem acesso à política e à economia e nem direito a propriedade.  

Não obstante, a divisão entre tutsis e hutus reforçava essa separação entre 

homens e mulheres. Silva (2011) afirma que, um dos principais motivos para a perseguição de 

mulheres durante o conflito de Ruanda, deu-se por conta do reforço de estereótipos 

disseminados pela campanha extremista, que eram derivados da cultura hierarquizada e 

patriarcal de Ruanda. Acreditava-se que as mulheres tutsis eram mais bonitas – e por isso 

mais perigosas, consideradas inclusive predadoras sexuais – e menos trabalhadoras, enquanto 

as mulheres hutus eram mais dedicadas e servis. A visão criada da mulher tutsi era bastante 

conveniente, pois defendia que tais mulheres seduziam os homens hutus e os sujeitavam às 

suas vontades. 

As violações de mulheres, no Ruanda, serviram como 

arma de guerra para a limpeza étnica dos/as BaTutsi: 

possuir a mulher do inimigo adquire o significado 

simbólico de possessão e vitória sobre o mesmo, de 

destruição moral, política e étnica do inimigo. 

Actualmente a Violência com Base no Género (VGB) é já 

considerada crime de guerra pelo Tribunal Internacional, 

mas torna-se complicado nestas situações obter 

depoimentos das vítimas e identificar os agressores. 

Muitas mulheres sofrem de estigma e discriminação pelo 

facto de terem sido violadas ou terem engravidado do 

«inimigo», por isso não os denunciam (SILVA, 2011, p. 

101). 

Os efeitos causados pelo Genocídio de Ruanda na população feminina foram 

diversos e geraram traumas e consequências severas para as sobreviventes. Além de 

presenciarem os massacres e outros tipos violências contra familiares e conhecidos, as 

mulheres também foram violentadas sexualmente, e carregam consigo as marcas de tais atos 

até os dias atuais. Em um relatório do Human Rights Watch sobre o acontecimento, afirma-se 

que algumas testemunhas acreditam que quase todas as mulheres e adolescentes que 
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sobreviveram ao genocídio foram estupradas. Uma pesquisa feita pelo Ministério da Família e 

de Apoio a Mulheres em colaboração com a UNICEF, trazida também no texto de Binaifer 

Nowrojee, mostrou que a idade média das vítimas era de 20 anos. De 504 vítimas, 28% 

tinham menos de 18 anos; 43.75% possuíam entre 19 e 26 anos; 17.1% estavam entre 27 e 35 

anos; e mulheres com mais de 45 anos também participam da porcentagem (NOWROJEE, 

1996).  

Diante de tais afirmações, fica evidente a importância de analisarmos 

separadamente as condições das mulheres neste contexto. 

Estudiosas focadas nas causas das mulheres, como Kimberlé Crenshaw, 

criticam a visão clássica dos Direitos Humanos por se basearem, segundo as mesmas, apenas 

nas perspectivas masculinas. Deste modo, Crenshaw (2002) afirma que, apesar de haver uma 

garantia formal de proteção aos direitos das mulheres, esta condicionava-se à semelhança com 

as experiências masculinas. Assim, todo tipo de violação de direito das mulheres que se 

igualasse à de um homem permitia a evocação dos direitos humanos, como era o caso de 

negações de direitos civis e políticos. Entretanto, em casos em que mulheres eram presas e 

estupradas ou sofriam violência doméstica, não havia a mesma possibilidade de ação visto 

que tais violações não haviam sido previstas, pelos homens, no campo dos direitos humanos. 

Esta lógica se alterou aos poucos por conta do ativismo feminino e se evidenciou o 

entendimento de que os direitos humanos das mulheres não deveriam ser condicionados às 

experiências masculinas, afinal, as realidades vividas pelos mesmos eram bastante diferentes 

(CRENSHAW, 2002).  

Diante disso, desenvolve-se uma preocupação internacional de proteção aos 

direitos das mulheres, especialmente em contextos de conflitos internacionais, em que a 

violação de direitos humanos se torna sistemática.  

Carvalho (2016) observa que durante muito tempo a participação feminina foi 

diminuta no campo do direito internacional, por conta da sua natureza fortemente masculina e 

masculinizada e pautada pela exclusão das mulheres nos espaços de tomada de decisão. Cabe 

ressaltar também que, a participação de mulheres e a adoção de perspectivas femininas em 

contextos de enfrentamento de violações de direitos humanos são essenciais, não somente 

para uma maior consideração das necessidades reais das mulheres, mas também para ampliar 

vozes e perspectivas, proporcionando abordagens mais inclusivas e complexas. Apesar disso, 

não somente mulheres podem ser promotoras da proteção dos direitos femininos, ainda que 

seja muito mais provável que mulheres assumam este papel. 
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Tais afirmações remetem ao conceito de “Interseccionalidade”, termo que 

surgiu no final dos anos 70 associado a um movimento denominado Black Feminism. A noção 

de interseccionalidade traz consigo a ideia de que existem diversos caminhos, que se 

constituem como eixos de poder (raça, classe, sexo), que permeiam a existência de um ser 

humano, seja econômica, política ou socialmente (CRENSHAW, 2002). Tais vias são 

distintas, mas se encontram frequentemente, gerando intersecções complexas. A autora Sirma 

Bilge escreve sobre o tema: 

 

A interseccionalidade remete a uma teoria 

transdisciplinar que visa apreender a complexidade das 

identidades e das desigualdades sociais por intermédio de 

um enfoque integrado. Ela refuta o enclausuramento e a 

hierarquização dos grandes eixos da diferenciação social 

que são as categorias de sexo/gênero, classe, raça, 

etnicidade, idade, deficiência e orientação sexual. O 

enfoque interseccional vai além do simples 

reconhecimento da multiplicidade dos sistemas de 

opressão que opera a partir dessas categorias e postula 

sua interação na produção e na reprodução das 

desigualdades sociais (apud, HIRATA, 2014, p. 62). 

 

Deve-se inferir, portanto, que a presença de mulheres feministas e 

familiarizadas com contextos conflituosos é de extrema importância para garantir que as 

vítimas sejam representadas e tenham seus interesses e necessidades considerados. Nos 

julgamentos do Tribunal Penal Internacional para Ruanda referentes às vítimas mulheres, que 

majoritariamente mencionam violência sexual, é crucial a adoção de uma perspectiva 

feminista e de gênero3 como tentativa de fornecer remédios mais assertivos às vítimas.  

 
3 Tickner e Sjoberg (2009, p. 206) definem o conceito de gênero como: “um conjunto de características 

construídas socialmente que descrevem o que homens e mulheres devem ser.” De acordo com esta linha de 

pensamento, foram construídas separações entre homens e mulheres, nas quais características como força, 

racionalidade, independência e liderança são comumente associadas à masculinidade, enquanto fraqueza, 

sentimentalidade, vulnerabilidade, passividade e submissão são atributos remetidos ao gênero feminino. 

Entretanto, é de suma importância ressaltar a constatação posta por Cláudia Paiva Carvalho de que apesar do 

debate sobre gênero ter sido levado à discussão em âmbito internacional pela pauta dos direitos das mulheres, a 

perspectiva de gênero pretende romper com a relação binária homem-mulher. Ainda que o foco do presente 

estudo seja a questão feminina, deve-se reconhecer que a associação automática entre gênero e mulher 

invisibiliza outros tipos de violência de gênero, como a violência contra a comunidade LGBTI. 
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Conforme mencionado anteriormente, a participação de juízas mulheres nos 

julgamentos dos crimes de Ruanda, aumentaria as chances de um processo mais focado na 

proteção das vítimas durante todo o processo e na busca pelos tipos de reparação específicas 

que mulheres vítimas de violência sexual necessitam, como por exemplo, acompanhamento 

psicológico.  

A seguir, analisaremos a atuação do Tribunal Penal Internacional para Ruanda 

nas tratativas do genocídio e também dos casos de violência sexual. Não obstante, serão 

estudadas também as contribuições do mesmo diante da criação de precedentes para 

responsabilização de crimes como o estupro. 

 

3. O TPIR E A PROTEÇÃO DAS MULHERES ALVOS NO GENOCÍDIO DE 

RUANDA  

Em 1994, durante os horrores do genocídio, o Conselho de Segurança da ONU 

criou, por meio da Resolução n. 935, a Comissão de Especialistas – órgão investigador de 

graves violações do Direito Internacional Humanitário no território de Ruanda. Como 

resposta aos resultados da investigação, o Conselho de Segurança instaurou a Resolução n. 

955, que determinava a criação de um Tribunal para processar os responsáveis por genocídio 

e outras violações ao Direito Internacional Humanitário. Uma nova Resolução, n. 977, 

determinou a sede do TPIR, localizada na cidade de Arusha, na Tanzânia (DE PAULA, 

2011). 

O Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) surgiu como uma forma de 

garantir a paz e a segurança internacionais. O juiz Antonio Augusto Cançado Trindade, 

quando mencionava sobre a criação dos Tribunais Penais Internacionais para Ruanda e a Ex-

Iugoslávia, reiterou: 

Recorde-se que a criação destes dois Tribunais ad hoc, 

por decisão do Conselho de Segurança, à luz do capítulo 

VII da Carta das Nações Unidas, veio não só atender às 

pres- sões públicas ante as atrocidades cometidas na ex-

Iugoslávia e em Ruanda, como também contribuir a 

preservar a crença em um ordenamento jurídico 

internacional em que os responsáveis por violações 

graves dos direitos humanos e do Direito Internacional 
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Humanitário sejam julgados e sancionados, prevenindo 

assim crimes futuros (TRINDADE, 2013, p. 31-32).  

 

 A Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio (1948) e 

as Quatro Convenções de Genebra de 1949 (outorgam proteção de civis e obriga Estados a 

processarem os responsáveis pelas violações) e seus Protocolos Adicionais são as bases do 

direito material aplicável do TPIR (DE PAULA, 2011).  

Conforme supracitado no início deste trabalho, a Convenção sobre Genocídio 

de 1948 define como genocídio:  

Entende-se por genocídio os atos abaixo indicados, 

cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em 

parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tais 

como: 

a) Assassinato de membros do grupo; 

b) Atentado grave à integridade física e mental de 

membros do grupo; 

c) Submissão deliberada do grupo a condições de 

existência que acarretarão a sua destruição física, total 

ou parcial; 

d) Medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio 

do grupo; 

e) Transferência forçada das crianças do grupo para 

outro grupo. (Convenção sobre Genocídio, 1948) – grifo 

nosso. 

 

Esta mesma definição é adotada pelo Estatuto do TPIR, e uma característica 

importante do crime de genocídio, como se pode observar, é o dolo do autor. Apesar disso,  

 

“o genocídio, independentemente da previsão na 

Convenção de 1948, é um crime segundo o direito 

costumeiro. Ele é considerado uma conduta a ser 

condenada e cujos responsáveis devem ser punidos 
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independentemente de adesão à referida Convenção” (DE 

PAULA, 2011, p, 61).  

 

O artigo 3º, comum às Convenções de Genebra abrange, pela primeira vez, 

conflitos armados não internacionais, e determina que “o tratamento humano para todos os 

indivíduos em poder do inimigo, sem nenhuma distinção adversa. Proíbe especialmente os 

assassinatos; mutilações; torturas; tratamento cruéis, humilhantes e degradantes; tomada de 

reféns e julgamentos parciais” (Convenções de Genebra, 1949, art. 3º).  

O TPIR é um tribunal ad hoc, que opera como unidade autônoma e foi criado 

como mecanismo de execução da lei do Conselho de Segurança da ONU (KARIBI-WHYTE, 

A. apud DE PAULA, 2011). É composto por três órgãos, de acordo com o artigo 10º do 

Estatuto do TPIR: a) Câmaras de Julgamento (julgamento em primeira instância) e Câmara de 

Apelação (julgamento em segunda instância); b) Promotoria (responsável pelas investigações 

e acusações, lideradas por um promotor); c) Secretaria (fornece apoio administrativo) 

(Estatuto do Tribunal Internacional Penal para Ruanda, 1994, art. 10º). Quanto à sua 

jurisdição, o TPIR tem competência material para julgar crimes de genocídio, crimes contra a 

humanidade e violações do art 3º comum às Convenções de Genebra e do Protocolo 

Adicional II (DE PAULA, 2011).  

 

3.1 CRIMES SEXUAIS COMO CRIMES DE GENOCÍDIO 

O genocídio de Ruanda e seu posterior julgamento pelo Tribunal Penal 

Internacional para Ruanda foram de grande importância para as tratativas da violência sexual 

contra mulheres. Isso se dá pela tipificação do “estupro” no contexto do direito internacional, 

dado que, até então, não havia uma classificação para o mesmo.  

A definição de crimes contra a humanidade aparece no artigo 3º do Estatuto do 

TPIR e o Tribunal tem competência para proceder contra os responsáveis por qualquer um 

dos crimes a seguir: “homicídio; extermínio; escravidão; deportação; aprisionamento; tortura; 

estupro; perseguição por motivos políticos, raciais ou religiosos; outros atos desumanos.” 

(Estatuto do Tribunal Penal Internacional para Ruanda, 1994, art. 3º) – grifo nosso.  

Por sua vez, os crimes de guerra condenados pelo TPIR são os mencionados 

em seu artigo 4º, em consonância com as violações do art 3º comum às Convenções de 

Genebra de 1949 e de outras disposições do Protocolo Adicional II, de 1977. O artigo 3º é 
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dividido em duas partes e nos incisos do seu item 1, são previstas as condutas proibidas em 

qualquer ocasião e lugar, em referência às pessoas protegidas:  

 

a) as ofensas contra a vida e integridade física, 

especialmente o homicídio sob todas as formas, as 

mutilações, os tratamentos cruéis, torturas e suplícios; b) 

a tomada de reféns; c) as ofensas à dignidade das 

pessoas, especialmente os tratamentos humilhantes e 

degradantes; d) as condenações proferidas e as execuções 

efetuadas sem prévio julgamento, realizado por um 

tribunal regularmente constituído, que ofereça todas as 

garantias judiciais reconhecidas como indispensáveis 

pelos povos civilizados (The Geneva Conventions of 

August, 12, 1949) - grifo nosso 

 

Diante dos destaques realizados nas definições de genocídio, crimes contra a 

humanidade e crimes de guerra, podemos observar que a violência sexual se encaixa no rol 

elencado nos três tipos penais definidos acima. Isso demonstra a gravidade atribuída pelos 

principais órgãos internacionais envolvidos no caso a este tipo de violação, tal qual possui um 

impacto que se estende para além da vítima, que após o trauma, carrega sequelas que 

interferem em sua vida social, econômica e profissional. Portanto, é crucial que tais o 

Tribunal tenha adotado uma tratativa cuidadosa do tema, preservando as vítimas e 

testemunhas e priorizando suas necessidades, fato que a presente pesquisa busca analisar. 

 

3.2 O PRIMEIRO CASO JULGADO: PROMOTORIA V. JEAN-PAUL AKAYESU 

De acordo com De Paula (2011), o primeiro caso julgado pelo TPIR foi o de 

Jean-Paul Akayesu, burgomestre da Comuna de Tba no período de abril de 1993 a junho de 

1994. Dentre as suas funções como burgomestre, estava a manutenção da ordem pública, o 

que incluía o comando de contingentes de policiais, além de outras funções executivas. O 

mesmo, respondia ao respectivo prefeito ao mesmo tempo em que atuava como representante 

do presidente para alguns assuntos. 

A Promotoria o considerava um burocrata de médio escalão ainda que, para seu 

povo, fosse a maior autoridade local. Akayesu foi preso em outubro de 1995 na Zâmbia e 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

171 
 

constava como foragido da justiça doméstica de Ruanda, não do TPIR. As acusações 

endereçadas ao réu foram três: genocídio4; crimes contra a humanidade5; e violações do artigo 

3º comum às Convenções de Genebra e violações do Protocolo Adicional II6. A acusação 

alegava que, por conta de sua posição de poder, era improvável que Akayesu não soubesse 

das violências praticadas pelos homens que estavam sob seu comando em Taba. Inclusive, 

afirmavam que em diversos casos, o réu esteve presente durante as violações, e além de não 

as impedir, muitas vezes as encorajou (Caso ICTR 96-4-T, 1998). 

Ainda segundo as informações do caso mencionado acima, o julgamento de 

Akayesu durou 60 dias e foram ouvidas 50 testemunhas pela Acusação e 13 pela Defesa. 

Todas as testemunhas do caso receberam medidas protetivas e tiveram seus nomes e imagens 

preservados, o que evidencia uma preocupação com a segurança e integridade física e moral 

das mesmas. Isto corrobora o que fora mencionado anteriormente sobre as necessidades de 

adoção de perspectivas femininas em processos de resolução de conflitos.  

Outro fator que pode ter contribuído para um julgamento mais focado nas 

vítimas mulheres é a presença de uma juíza mulher, neste caso, a Juíza Navanethem Pillay. 

Entretanto é importante reforçar primeiramente que, apesar da presença de uma juíza mulher, 

a decisão não foi tomada unilateralmente por ela, e contou com a participação de outros dois 

juízes, homens. O segundo ponto é que, conforme discutido nas seções acima, a defesa dos 

direitos das mulheres não está obrigatoriamente atrelada à um vetor do sexo feminino, sendo 

os homens também capazes de atuar na proteção dos direitos das mulheres.  

Céli Pinto (2010) nos leva a questionar também, quais mulheres queremos nas 

arenas públicas, ou seja, qualquer mulher se encaixaria como defensoras de mulheres ou é 

necessário eleger mulheres feministas capazes de lutar pelas principais causas do movimento? 

Das quinze acusações enfrentadas por Akayesu, o réu foi considerado culpado 

de nove, e absolvido em seis, e foi sentenciado à prisão perpétua. De Paula (2011) afirma que 

a defesa e a Promotoria apelaram da decisão do TPIR, alegando detenção ilegal do réu, 

suposta parcialidade do tribunal, mas nenhuma das duas apelações levou a qualquer 

modificação da pena. 

 

 

 

 
4 Passível de punição de acordo com os artigos 2º e 3º (a) do Estatuto do Tribunal. 
5 Passível de punição diante do artigo 3º (b) do Estatuto do Tribunal. 
6 Passível de punição pelo artigo 4º (a) do Estatuto do Tribunal. 
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CONCLUSÃO 

Ao tratar da proteção dos Direitos Humanos de vítimas de conflitos como o de 

Ruanda, é imprescindível considerar um fato muito presente em todo tipo de análise que 

envolva violência de gênero. Apesar dos esforços pós-conflito para julgar e punir violadores 

de direitos humanos, ainda há um grande número de vítimas que optam por não denunciar ou 

testemunhar em casos como este.  

No mundo todo, vítimas de abuso sexual são estigmatizadas, sentem medo e 

muitas vezes vergonha, por sentirem que possuem alguma parcela de culpa pela violência 

praticada contra elas – ainda que, claramente, não possuam. Por conta disso, o crime de 

estupro é um dos menos denunciados no mundo todo. Na sociedade ruandesa não foi 

diferente. Muitas mulheres relutaram em denunciar agressores porque os mesmos, após o 

genocídio, ainda viviam entre elas. Bernadette Muhimakazi, ativista ruandesa dos direitos das 

mulheres, afirma que: “Women here are scared to talk because it was their neighbors who 

raped them" (NOWROJEE, 1996). 

A organização social vigente antes do genocídio – e que deu meios para que tal 

violência fosse ainda mais sistemática e naturalizada – incentivava o pensamento de que 

mulheres eram inferiores aos homens e que deviam envergonhar-se por terem sido estupradas. 

O relatório “Shattered Lives: Sexual Violence during the Rwandan Genocide and its 

Aftermath” do Human Rights Watch mencionado anteriormente traz uma declaração de uma 

vítima da época que retrata esses sentimentos: “after rape, you don't have value in the 

community." (NOWROJEE, 1996).  

Diante disso, é importante que as iniciativas de julgar e punir os perpetradores 

de violações de direitos humanos levem em conta tais especificidades extremamente 

importantes para a garantia de uma reparação minimamente compatível com as necessidades 

das vítimas. Observou-se ao longo deste artigo que fora incorporada uma juíza mulher, a Juíza 

Navanethem Pillay ao julgamento analisado, o que pode ter contribuído para a condenação de 

Akayesu. Tal fator corrobora o questionamento de Céli Pinto, analisado na seção anterior, de 

que se deve analisar quais mulheres queremos nos cargos decisórios e investigativos 

referentes a violações de direitos humanos de mulheres.  

Fica provado, mais uma vez por um trecho relatório supracitado do Human 

Rights Watch, que a falta de mulheres no processo de apuração dos crimes cometidos durante 

o conflito foi fator determinante para o número de denúncias: 
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Some involved in prosecuting the genocide, both at the 

national and international level, have suggested that it is 

nearly impossible to investigate rape because Rwandan 

women will not talk about their ordeals. This is patently 

false. Rwandan women will talk, but only under certain 

conditions. Among other things, investigation of rape by 

the national and international justice systems is best 

carried out by female investigators using female 

interpreters. Numerous Rwandan women interviewed for 

this report admitted their discomfort in telling their story 

to a man, but were willing to speak to female 

investigators. Investigators taking testimonies must also 

be sensitive to the trauma of rape victims, since in Rwanda 

as throughout the world there is profound shame and 

stigma associated with rape. In Rwanda, this shame is 

compounded by a sense of guilt for having survived. If 

women agree to testify, mechanisms to protect rape 

victims must also be guaranteed. Without taking steps to 

ensure that Rwandan women can safely give their 

testimonies, it is unlikely that the genocide perpetrators of 

rape will be held accountable. (NOWROJEE, 1996)  

 

Muito há de se fazer para que possa julgar os crimes sexuais cometidos durante 

o Genocídio de Ruanda, e enquanto as abordagens não tornarem-se mais inclusivas - no 

sentido de incorporarem mulheres que ajam a favor das mulheres vítimas - e não levarem em 

conta as idiossincrasias da sociedade ruandesa, não há como garantir que atingiu-se o maior 

nível possível de reparação.  
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RESUMO:  

O Brasil é um dos países signatários de diversos acordos e tratados que centraliza a defesa, a 

integridade e direitos da mulher, entretanto, historicamente, o país nutre papeis tradicionais na 

qual a mulher pertence ao homem, com isso o abuso de um dos lados acaba se tornando 

consensual  e aceito pela sociedade como um todo. Afinal, acabou se tornando algo “natural" 

e “cultural”. As diversas tentativas em se implementar medidas coercitivas para tal crime 

foram solidificadas com a principal e mais famosa lei: a Lei Maria da Penha. Nesse caminho 

em busca de um lugar melhor para ser mulher, o Brasil ainda enfrenta uma triste realidade: 

enquanto o homicídio cai no país, o feminicídio sobe. 

PALAVRAS-CHAVE: Violência. Crime. Direitos Humanos. Lei Maria da Penha. 

Feminicídio 

 

ABSTRACT: 

Brazil is one of the signatory countries of several agreements and treaties that focus on the 

defense, integrity and rights of women, however, historically, the country has nurtured 

traditional roles in which women belong to men, thus the abuse of one side ends becoming 

consensual and accepted by society as a whole. After all, it ended up becoming something 

 
1 Trabalho orientado pela Coordenadoria do Curso de Formação Direitos Humanos I, dirigido pelo 

Titular da Cadeira San Tiago Dantas, Doutor Alfredo Attié Jr. 
2 Graduada em Relações Internacionais na Universidade Metodista de Piracicaba. 
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“natural” and  “cultural”. The various attempts to implement coercive measures for such a 

crime were solidified with the main and most famous law: the Maria da Penha Law. In this 

way in search of a better place for being a woman, Brazil still faces a sad reality: while 

homicide falls in the country, femicide rises. 

KEYWORDS: Violence. Crime. Human Rights. Maria da Penha Law. Feminicide 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Direito Internacional define as responsabilidades legais e condutas dos 

Estados, na qual, é dever destes adotarem a sua ampla gama de estudos e questões de interesse 

geral e internacional3. Entre esses estudos, os Direitos Humanos se sobressaem como um dos 

mais importantes na atualidade, na qual, refere-se ao direito à liberdade e à vida. Os Estados 

têm tais responsabilidades em garantir segurança e liberdade para seus indivíduos internos. 

Entretanto, a violação desses direitos pode ser percebida em diferentes aspectos e graus, como 

o aumento em casos da violência contra a mulher no Brasil.  

  O objetivo presente neste artigo é realizar um breve levantamento da situação 

sobre a violência contra a mulher, como também os principais meios de tal transgressão. O 

trabalho constituiu a partir de fontes existentes e pesquisas, pois o tema, apesar de latente nos 

noticiários, nas delegacias e na Justiça, ainda padece de diversidade de matérias que relatem 

em maior quantidade o fenômeno social que representa na atualidade. 

 

 

2. DIREITOS HUMANOS, TRATADOS E ACORDOS INTERNACIONAIS 

Os Direitos Humanos foram incluídos durante a criação das Organização das 

Nações Unidas, a partir da Carta de São Francisco, assinada pelo então presidente norte-

americano Harry Truman, em 26 de junho de 19454. O tema dos Direitos Humanos pode ser 

visualizado no Artigo 1º da Carta em seu terceiro propósito5:  

        

 "Conseguir uma cooperação internacional para resolver 

os problemas internacionais de caráter econômico, social, 

 
3 Disponível em https://nacoesunidas.org/acao/direito-internacional/ Acesso em 03/05/2020 
4 SEITENFUS, Ricardo. Manual das Organizações Internacionais. p.118. Porto Alegre: Livraria do Advogado 

Ltda. 2003. 
5 Ibid p.118 

https://nacoesunidas.org/acao/direito-internacional/
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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 e religião”6. 

 

A Carta também prevê a criação do Conselho Econômico e Social (ECOSOC) 

para manter esses valores e objetivos imaginados pela Organização. Não obstante, a 

Organização também conta com a Assembleia Geral, o principal órgão deliberativo, na qual 

tratados multilaterais, assinaturas - provisórias ou não - e suas ratificações ocorrem entre os 

Estados-Membros7 com caráter voluntário8.  

Também é preciso levar-se em consideração que os Direitos Humanos se 

constituem  por um conjunto de constituições domésticas dos Estados antes de se tornar parte 

do Direito Internacional e também da ONU, e seu principal objetivo é regulamentar a relação 

entre Estado e indivíduo sobre tal jurisdição9.  

Do ponto de vista Internacional, tem-se que o Brasil é "signatário de todos os 

acordos internacionais que asseguram de forma direta ou indireta os direitos humanos das 

mulheres, bem como a eliminação de todas as formas de discriminação e violência baseada no 

gênero”10. Uma vez aceitando tais acordos e tratados, é de suma importância lembrar-se que 

os Estados têm a responsabilidade em “garantir ao homem e à mulher a igualdade de gozo de 

todos os direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos11" , como também a própria 

Constituição Federal garante que homens e mulheres são iguais.12 Entretanto, apesar dos 

direitos humanos se preocupar com tal igualdade, é observado que a mulher continua sendo 

 
6 SEITENFUS, Ricardo. Manual das Organizações Internacionais. p. 118. Porto Alegre: Livraria do Advogado 

Ltda. 2003. 
7 Disponível em https://nacoesunidas.org/acao/direito-internacional/ Acesso em 02/05/2020 
8 LMEIDA, Paula W.; PEREIRA, Maíra F.L. Revisando os efeitos da assinatura de um tratado internacional: da 

obrigação de boa-fé à sujeição internacional do Estado. p.174, São Paulo: Revista Direito GV. 
9 SCHUTTER, Olive De. International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary. p. 11. Cambridge 

University Press. 2010. 
10

 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.279. Salvador: Editora JusPodivim, 2019. 
11

 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.280. Salvador: Editora JusPodivim, 2019. 
12 Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:   

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. (Constituição Federal) 

https://nacoesunidas.org/acao/direito-internacional/
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discriminada, assim sendo, essa garantia em direitos iguais cai por terra, uma vez que ocorre 

tal violação interna em cada Estado, sendo alguns em menor ou maior grau e intensidade13. 

O Brasil buscou, em 1984, a primeira forma de erradicação da violência à 

mulher, por meio da ratificação da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher - CEDAW, tratado multilateral adotado pela Assembleia 

Geral da ONU, tendo algumas reservas a alguns dispositivos, depois, em 1994, após a nova 

Constituição Federal de 1988, "que previa a igualdade entre homens e mulheres, foi retirado 

as reservas, ratificando plenamente o texto”14. 

No ano de 2002, o Brasil ratificou o Protocolo Facultativo à Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, no qual é reforçado o mecanismo de 

proteção à mulher, "instituindo o direito de petição individual para apresentação de denúncias 

e habilitando o Comitê a investigar violações aos direitos humanos das mulheres, de forma 

sistemática”15.  

Outra forma encontrada pelo Brasil foi a ratificação da Convenção de Belém 

do Pará, ou a Convenção Internacional para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher, em 1994, na qual se buscava uma punição mais severa para àqueles que cometiam 

crimes contra a mulher, comprometendo os Estados na realização de ações que garantissem a 

liberdade e dignidade as mulheres16. 

Os Estrados-partes também se comprometem a assegurar e tomar medidas mais  

efetivas para modificar padrões culturais e sociais já estabelecidos na sociedade em que tange 

os papeis e condutas do homem e da mulher, assim, visando eliminar preconceitos e práticas 

que atribuam a ideia de inferioridade de um dos sexos17. 

Entretanto, mesmo com todos esses mecanismos de apoio à mulher pontuados 

no Brasil, um caso de violência ganhou repercussão internacional: o de Maria da Penha. Esta 

ficou paraplégica devido aos maus-tratos advindos de um antigo relacionamento, enfrentou 

bravamente por duas décadas para levar seu algoz, o então marido, a alguma condenação justa 

 
13

 Disponível em https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-cai-17-posicoes-em-ranking-global-que-mede-

discriminacao-contra-mulheres-23287814  Acesso em 26/02/2020 
14

  GRANJEIRO, Ivonete. Agressão conjugal mútua: justiça restritiva e Lei Maria da Penha. p. 28. Curitiba: 

Editora Juruá, 2012. 
15

Disponível em https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/politicas-para-

mulheres/arquivo/sobre/legislacao/internacionais/prot_001. Acesso em 26/02/2020 
16

 Disponível em https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/atuacao-internacional/relatorios-internacionais-

1/convencao-interamericana-para-prevenir-punir-e-erradicar-a-violencia-contra-a-mulher-convencao-de-belem-

do-para Acesso em 26/02/2020 
17

 ALVEZ, J.A. Lindgren. Os Direitos Humanos como Tema Global. p.56. São Paulo: Perspectiva/FUNAG, 

1994. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-cai-17-posicoes-em-ranking-global-que-mede-discriminacao-contra-mulheres-23287814
https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-cai-17-posicoes-em-ranking-global-que-mede-discriminacao-contra-mulheres-23287814
https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/arquivo/sobre/legislacao/internacionais/prot_001
https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/arquivo/sobre/legislacao/internacionais/prot_001
https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/atuacao-internacional/relatorios-internacionais-1/convencao-interamericana-para-prevenir-punir-e-erradicar-a-violencia-contra-a-mulher-convencao-de-belem-do-para
https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/atuacao-internacional/relatorios-internacionais-1/convencao-interamericana-para-prevenir-punir-e-erradicar-a-violencia-contra-a-mulher-convencao-de-belem-do-para
https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/atuacao-internacional/relatorios-internacionais-1/convencao-interamericana-para-prevenir-punir-e-erradicar-a-violencia-contra-a-mulher-convencao-de-belem-do-para


 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

180 
 

por seus atos.  A repercussão de sua história chegou ao "Centro pela Justiça e o Direito 

Internacional - CEJIL juntamente com o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa 

dos Direitos da Mulher - CLADEM formalizaram denúncia à Comissão Internacional de 

Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos”18. Foi a primeira vez que a OEA 

reconheceu a denúncia de violência doméstica de uma pessoa física e intimou um Estado. 

Em 2001, o Brasil foi condenado internacionalmente: 

 

“O Relatório n. 54 da OEA, além de impor o pagamento 

de indenização no valor de 20 mil dólares, em favor de 

Maria da Penha, responsabilizou o Estado brasileiro por 

negligência e omissão frente à violência doméstica, 

recomendando a adoção de várias medidas, entre elas 

‘simplificar os procedimentos judiciais penais a fim de que 

possa ser reduzido o tempo processual”19 

 

A partir da condenação do Estado brasileiro, o mesmo  se comprometeu 

inteiramente em adotar medidas mais severas em combate à violência contra a mulher, 

contudo, criações de leis e mecanismos que assegurassem a segurança das mulheres se 

mostraram ineficazes. Como, por exemplo, a criação dos Juizados Especiais em 199520, em 

que falhas puderam ser visualizadas, principalmente com "a impunidade e a baixa repressão 

aos agressores”21, uma vez em que os agressores eram condenados apenas a pagarem cesta 

básica à vítima. 

Porém, com os intensos movimentos feministas: 

 

 “O Poder Legislativo, finalmente alterou o Código 

Penal de 1940 com a edição da Lei n. 10.886, de 17 de 

junho de 2004, que ‘acrescenta parágrafos ao art. 129 

do Decreto-Lei n.2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 

 
18

 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.22. Salvador: Editora JusPodivim, 2019. 
19

 Ibid, p.22 
20

 Lei n. 9.099/95 (Juizados Especiais Criminais) 
21

 GRANJEIRO, Ivonete. Agressão conjugal mútua: justiça restritiva e Lei Maria da Penha. p. 33. Curitiba: 

Editora Juruá, 2012. 
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Código Penal, criando o tipo especial denominado 

‘Violência Doméstica”.22   

 

Essa nova formulação trata crimes de lesão corporal e outras formas como 

violência doméstica, e estipula a “detenção de seis meses a um ano”23, como também podendo 

ocorrer seu agravamento quando a violência praticada for de natureza grave.  

Mesmo tendo as suas falhas, a Lei Maria da Penha ainda é um dispositivo 

contra a violência doméstica24 e uma proteção popular e conhecida por todas as mulheres. 

 

 

3. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL 

Historicamente, o Brasil sempre foi um país patriarcal25 no qual a cultura do 

homem em ser um ser superior foi propagada para todos os lados, seja por meio de ditos 

populares, músicas ou até mesmo comportamentos mostrados em novelas, a questão da 

mulher estar abaixo da hierarquia, principalmente a familiar, é um ponto importante a ser 

debatido pois está a todo momento (e por muito tempo) perpetrado na sociedade. 

Com essa perspectiva, o homem ainda se acha dono do corpo e vontade da 

mulher26, objetificando-a, e esse abuso é consensual, uma vez que  “a sociedade protege a 

agressividade masculina, respeita sua virilidade, construindo a crença da sua superioridade”27. 

Dando ainda mais palanque e margem para abusos de diferentes níveis e formas, tanto em 

esferas públicas como domésticas. 

Quem nunca ouviu que  “briga de marido e mulher ninguém mete a colher” ou 

que “mulher gosta de apanhar”28 para legitimar uma violência contra a mulher? Não apenas 

para justificar tal ato, mas também para normalizar e tolerar a agressão. Afinal, questões 

envolvendo o âmbito doméstico não deveriam ser debatidos e normatizados pelo governo, 

certo? Errado. 

 
22

 GRANJEIRO, Ivonete. Agressão conjugal mútua: justiça restritiva e Lei Maria da Penha. p. 33. Curitiba: 

Editora Juruá, 2012. 
23

 Ibid., p.33 
24 Lei nº 10.886 do Código Penal 
25

 Disponível em https://nacoesunidas.org/populacao-brasileira-e-ainda-patriarcal-mostra-pesquisa-do-ipea-

apoiada-pela-onu/ Acesso em 26/02/2020. 
26

 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.26. Salvador: Editora JusPodivim, 2019.  
27

 Ibid., p.26 
28

  DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.25. Salvador: Editora JusPodivim, 2019.  

https://nacoesunidas.org/populacao-brasileira-e-ainda-patriarcal-mostra-pesquisa-do-ipea-apoiada-pela-onu/
https://nacoesunidas.org/populacao-brasileira-e-ainda-patriarcal-mostra-pesquisa-do-ipea-apoiada-pela-onu/
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O Brasil é um dos países signatários de diversos tratados que visam a 

segurança e integridade da mulher, em seu sexo e gênero; entretanto, por diversos problemas 

entravados, ainda não foi possível colocar em prática o seu total entendimento e normas que 

concederiam maior base para a segurança e a vida das mulheres em seu âmbito doméstico, 

profissional e social.  

Nesse caminho em busca de um lugar melhor para ser mulher, o Brasil ainda 

enfrenta uma triste realidade: enquanto o homicídio cai no país, o feminicídio sobe29, de 

acordo com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública, uma mulher morre a cada duas horas no país30, e, de acordo com o DataFolha31, mais 

de quinhentas mulheres sofrem alguma violência física a cada hora. 

Não obstante, de acordo com o Cadastro Nacional de Violência Doméstica, 

entre 2017 e 202032, 1,2 milhão de mulheres sofreram algum tipo de agressão.  

Mas afinal quem são essas mulheres que sofrem violência e onde elas estão? 

Primeiramente, essas mulheres estão em todos os lugares, uma vez que a violência não tem 

rosto, mas tem gênero e propensão.   

Segundo dados do Mapa da Violência Contra a Mulher, da Câmara dos 

Deputados33, mulheres entre 18 e 59 anos correspondem a 83,7% dos casos de violência 

doméstica; e o Instituto Geledés junto ao Fundo ELAS e o Instituto Avon34 constaram que 

mulheres negras tem três vezes mais chances de serem vítimas de feminicídio.  

Com as informações fornecidas pelo Cadastro Nacional de Violência 

Doméstica35, é possível visualizar onde ocorrem com maior frequência e outros importantes 

como fatores que vinculam o agressor à vítima.   

 

 

 
29

 Disponível em https://www.cartacapital.com.br/sociedade/homicidios-caem-feminicidios-sobem-e-falta-de-

dados-atrasa-politicas/ Acesso em 22/02/2020 
30

 Disponível em https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/03/08/no-brasil-uma-mulher-e-morta-a-

cada-duas-horas-vitima-da-violencia.ghtml Acesso em 22/02/2020 
31

 Disponível em https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/02/26/mais-de-500-mulheres-sao-agredidas-

a-cada-hora-no-brasil-diz-pesquisa.ghtml Acesso em 22/02/2020 
32

 Disponível em https://www.cartacapital.com.br/sociedade/12-milhao-de-mulheres-sofreram-violencia-entre-

2010-e-2017-diz-levantamento/ Acesso em 22/02/2020 
33

 BRASIL. Mapa da Violência. Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Câmara dos Deputados, 2018 
34

 CARNEIRO, Suelaine. Mulheres negras e a violência doméstica. p.20. São Paulo: Geledés - Instituto da 

Mulher Negra, 2017. 
35

 Disponível em 

https://public.tableau.com/profile/cnmp#!/vizhome/CadastroNacionaldeViolnciaDomstica/CadastroNacionaldeV

iolnciaDomstica Acesso 11/04/2020 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/homicidios-caem-feminicidios-sobem-e-falta-de-dados-atrasa-politicas/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/homicidios-caem-feminicidios-sobem-e-falta-de-dados-atrasa-politicas/
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/03/08/no-brasil-uma-mulher-e-morta-a-cada-duas-horas-vitima-da-violencia.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/03/08/no-brasil-uma-mulher-e-morta-a-cada-duas-horas-vitima-da-violencia.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/02/26/mais-de-500-mulheres-sao-agredidas-a-cada-hora-no-brasil-diz-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/02/26/mais-de-500-mulheres-sao-agredidas-a-cada-hora-no-brasil-diz-pesquisa.ghtml
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/12-milhao-de-mulheres-sofreram-violencia-entre-2010-e-2017-diz-levantamento/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/12-milhao-de-mulheres-sofreram-violencia-entre-2010-e-2017-diz-levantamento/
https://public.tableau.com/profile/cnmp%25252523!/vizhome/CadastroNacionaldeViolnciaDomstica/CadastroNacionaldeViolnciaDomstica
https://public.tableau.com/profile/cnmp%25252523!/vizhome/CadastroNacionaldeViolnciaDomstica/CadastroNacionaldeViolnciaDomstica


 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

183 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

184 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre os anos de 2017 a 2020, a região Sul foi a qual mais registros foram 

feitos: 853.461, seguido por Nordeste (474.442), Sudeste (350.421), Centro-Oeste (142.811), 

Norte (54.779) e Distrito Federal (16). Tendo o total de 1.875.730 casos registrados, não 

podendo contar com aqueles que não são denunciados ou que não chegam ao conhecimento 

das autoridades.  

Até este momento, temos duas questões principais a serem debatidas: a 

primeira, por que denúncias não são tão frequentes? Há várias razões que levam ao silêncio 

das vítimas, talvez a mais conhecida e disseminada seja a de “cifras negras”:  

 

“a crença na impunidade, além do temor, faz com que 

muitas mulheres não denunciem a violência de que são 

vítimas. Assim, somente 10% das agressões sofridas por 

mulheres são levadas ao conhecimento da polícia. É 

difícil “denunciar"alguém que reside sob o mesmo teto, 

com quem se tem um vínculo afetivo e filhos em comum e 

que, não raro, é o responsável pela subsistência da 

família”36. 

 
36

  DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.33. Salvador: Editora JusPodivim, 2019. 
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De acordo com o Cadastro Nacional de Violência Doméstica37, a maioria das 

ocorrências de violência contra a mulher acontece dentro da residência, cerca de 39,10%, no 

período da noite (35%). E seus agressores são, em maioria, ex-cônjuge (37,23%) ou o cônjuge 

atual (35,10%). 

Segundo relatórios da OMS38, mulheres agredidas ficam, em média, dez anos 

convivendo com seus agressores. Tendo problemas maiores do que apenas romper o vínculo 

amoroso, como, por exemplo, a dependência financeira ou emocional, fazendo com que essas 

mulheres sejam sujeitadas a situações estressantes e humilhantes, além do lado da violência e 

das constantes ameaças que pairam o seu dia-a-dia. 

E, segundo, por que a sociedade não se choca mais com tantas vítimas de 

feminicídio?  

Podemos voltar com aquela ideia da objetificação feminina pelos olhos dos 

homens. Uma vez que “ninguém duvida que a violência doméstica tem causas culturais 

decorrentes de uma sociedade que sempre proclamou a superioridade masculina”39, como 

também é possível ver uma certa cumplicidade entre violador e sociedade na qual a última 

busca justificativas para tal ato, entretanto “o sentimento de posse transforma a mulher em 

objeto de sua propriedade”40, e dessa forma o homem teria tal direito de exercer qualquer 

poder sobre a mulher, mesmo o casal não estando mais junto. 

Ao ver a sociedade ser cúmplice de crimes que envolvem o gênero feminino, e 

propensa a ficar do lado do homem, a vítima é quase sempre culpabilizada pelos atos que 

foram feitos à ela. Ou ainda, quando na tentativa de buscar ajuda em alguma delegacia, estar 

propensa a ser "ridicularizada e até mesmo questionada sobre o que ela tinha feito para dar 

ensejo a reação do agressor”41.  

Muitas mulheres se sentem coibidas em denunciar seus agressores ou 

acreditam que para isso ocorrer, é preciso que ela esteja bastante ferida para dar mais 

veracidade a sua verdade de fato. Entretanto, há diversas formas de violências que não 

 
37

Disponível: 

https://public.tableau.com/profile/cnmp#!/vizhome/CadastroNacionaldeViolnciaDomstica/CadastroNacionaldeV

iolnciaDomstica. Acesso 11/04/2020 
38

 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.33. Salvador: Editora JusPodivim, 2019. 
39

 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.119. Salvador: Editora JusPodivim, 2019. 
40

 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.111. Salvador: Editora JusPodivim, 2019. 
41

 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.37. Salvador: Editora JusPodivim, 2019. 

https://public.tableau.com/profile/cnmp%25252523!/vizhome/CadastroNacionaldeViolnciaDomstica/CadastroNacionaldeViolnciaDomstica
https://public.tableau.com/profile/cnmp%25252523!/vizhome/CadastroNacionaldeViolnciaDomstica/CadastroNacionaldeViolnciaDomstica
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precisam deixar marcas no corpo para serem um instrumento de materialização da violência, 

muito embora precise de provas. 

A primeira forma é a violência física42. Na qual, “o uso da força física que 

ofenda o corpo ou a saúde constitui vis corporalis, expressão que define a violência física”.43  

Quando ocorre uma agressão grave deixando sequelas físicas na vítima, o 

Sistema Único de Saúde - o SUS é obrigado a realizar algum procedimento reparador, a 

vítima apenas precisa apresentar um boletim de ocorrência  à unidade de saúde44. Entretanto, 

a violência física não é restrita apenas ao corpo, o estresse crônico também é desencadeado 

em consequência da violência podendo transformar-se em sintomas físicos, ou o que 

chamamos de transtorno de estresse pós-traumático45 

Há a violência psicológica46, que consiste na agressão emocional47, podendo 

ser "tão ou mais grave que a violência física”. De acordo com José Navarro (p.104, apud 

DIAS, 2019, p92): 

 

[…] há “três grandes estratégias: submissão pelo medo, 

desqualificação da imagem e o bloqueio das formas de 

sair. O comportamento típico se dá quando o agente 

ameaça, rejeita, humilha ou discrimina a vitima. 

Demonstra prazer quando a vê sentir-se amedrontada, 

inferiorizada e diminuída. É o que se chama de a vis 

compulsiva.”48 

 

Uma forma eficaz dessa violência é conhecida de gaslighting, de acordo com a 

autora e psicóloga Stephanie A. Sarkis, é "uma forma insidiosa de manipulação e controle 

psicológico. As vítimas de gaslighting são alimentadas sistematicamente e deliberadamente 

 
42

  Art. 7º, I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. 

(Lei Maria da Penha) 
43

 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.89. Salvador: Editora JusPodivim, 2019. 
44

 Ibid., p. 90 
45

 Ibid., p. 90 
46  Art.7º, II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e 

diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou 

controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, 

manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, 

exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e 

à autodeterminação.  (Lei Maria da Penha) 
47

 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.92. Salvador: Editora JusPodivim, 2019. 
48

 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.92. Salvador: Editora JusPodivim, 2019. 
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com falsas informações que as levam a duvidar do que realmente sabem ser verdade e, 

principalmente, sobre elas mesmas”49 . O termo foi cunhado após a peça Gas Light, de 1938, 

em que o marido busca formas para manipular a esposa até que ela acreditasse estar ficando 

louca50. 

Dessa forma, a vítima perde a confiança em suas percepções, passando a 

permanecer em um relacionamento abusivo, que, muitas vezes, essa violência acontece de 

forma gradual e sem entendimento da vítima; com o tempo, a vítima se torna mais vulnerável 

e dependente de seu agressor, muitas vezes, essa corta relações com a família e amigos51. 

Outra forma de violência cometido contra a mulher é a violência sexual52.   

O crime mais comum dentro da violência sexual é o estupro, que é definido 

como "qualquer conduta, com emprego de violência ou grave ameaça, que atente contra a 

dignidade e a liberdade sexual de alguém. O elemento mais importante para caracterizar esse 

crime é a ausência de consentimento da vítima53.”  

De acordo com dados oferecidos pelo Mapa da Violência, ocorreram 32.91654 

casos de estupro no Brasil entre os meses de janeiro e novembro de 2018. Outras informações 

levantadas pelo próprio Mapa da Violência julgam ser preocupantes: entre esses casos, 

29.43055 foram registrados como estupro comum, ou seja, quando cometido por um único 

agressor; 3.34956 casos de estupro coletivo, quando há dois ou mais agressores; e 13757 casos 

de estupro virtual, na qual a vítima sofre ameaças em ser exposta nas redes sociais. Mesmo o 

número de vítimas de um único agressor ser alto, é preocupante o número de casos de estupro 

coletivo acontecendo em meses. 

 
49

 SARKIS. Disponível em https://www.psychologytoday.com/us/basics/gaslighting Acesso em 23/02/2020 

(tradução livre) 
50

 Disponível em https://www.theguardian.com/stage/2019/oct/08/victorian-melodrama-gaslight-love-island-

psychological-abuse-patrick-hamilton-play-buzzword Acesso em 11/04/2020 
51

 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.93. Salvador: Editora JusPodivim, 2019. 
52 Art. 7º, III - violência sexual, entendia como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a 

participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 

comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método 

contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante a coação, 

chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. 

(Lei Maria da Penha) 
53

 PORTO, Maria Laura; AMARAL, Waldemar Naves do. Violência Sexual contra a mulher: histórico e 

conduta. p.210. Revista Femina, Rio de Janeiro, vol 42, 2014. 
54

 BRASIL. Mapa da Violência. Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. p.9. Câmara dos Deputados, 2018 
55

  Ibid. p.9 
56

 Ibid. p.9 
57

 Ibid. p.9 

https://www.psychologytoday.com/us/basics/gaslighting
https://www.theguardian.com/stage/2019/oct/08/victorian-melodrama-gaslight-love-island-psychological-abuse-patrick-hamilton-play-buzzword
https://www.theguardian.com/stage/2019/oct/08/victorian-melodrama-gaslight-love-island-psychological-abuse-patrick-hamilton-play-buzzword
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Ainda utilizando os dados cedidos pelo Mapa da Violência, podemos saber que 

mulheres entre 18 e 59 anos, são o segundo grupo que mais sofrerem com o estupro, sendo 

35%, o primeiro grupo que sofrem essa violência são crianças com menos de 14 anos (43%)58. 

Outra informação que desdobra nesse tópico da violência sexual é quem são os 

violadores. A relação entre vítima e agressor é mais próxima do que possa parecer. Sempre 

temos a impressão de que o estupro é cometido por algum desconhecido à noite em alguma 

rua mal iluminada. Entretanto, essa ideia que nos acompanha desde sempre vai de encontro 

com os dados do Mapa da Violência, indicando que: 49,8% dos estupros são cometidos por 

companheiros ou parentes da vítima, ou seja, a maioria dos estupros acontecem em âmbito 

doméstico; seguido por desconhecidos (31,2%), conhecidos da família (15,3%) e vizinhos 

(3,7%)59. 

Infelizmente não é apenas esse trauma que a vítima precisa defrontar mas 

outros fatores de risco podem aparecer também, como é o caso das doenças sexualmente 

transmitidas (DSTs) e uma gravidez indesejada, ambos assegurados por lei que a vítima tenha 

acesso a serviços especializados. Na “segunda parte do inc. III art. 7 da Lei Maria da Penha 

enfoca a sexualidade sob o aspecto dos direitos sexuais e reprodutivos”60 na qual 

“procedimentos médicos necessários” são cabíveis (LMP, art.9, §3º)61, também a Lei do 

Planejamento Familiar62 “  assegura a contracepção pelo Sistema Único de Saúde - SUS”. É 

oferecido respaldo à vítima à medicamentos como a “pílula do dia seguinte” e também o 

aborto proveniente de violência sexual63 64 

Entretanto, mesmo com o auxílio da lei, muitas vezes, as mulheres vítimas de 

violência sexual não denunciam por medo, vergonha, humilhação, e principalmente sentem-se 

culpadas pelo ataque a elas cometido, isso acaba desencadeando outros problemas, uma vez 

que estão em estado vulnerável, como por exemplo distúrbios psíquicos, depressão, 

alcoolismo entre outros65. 
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Uma outra forma de violência contra a mulher, é a violência patrimonial66 

Esse tipo de violência se configura quando há como finalidade a subtração de 

bens materiais para causar dor ou alguma forma de constrangimento à mulher. “A violência 

patrimonial está nucleada em três condutas: subtrair, destruir e reter”67. Esse tipo de violência 

é cometido pelo agressor como forma de limitar ou restringir o acesso monetário da vítima a 

uma possível forma de independência. 

  E por último, mas não menos importante, a violência moral68. Essa forma de 

violência “encontra proteção penal nos delitos contra a honra: calúnia69, difamação70 (CP, art. 

139) e injúria71"72. Mesmo sendo denominados delitos contra a honra, quando há vínculo com 

o ambiente doméstico-familiar, pode ser caracterizado como violência doméstica73: 

 

“Na calúnia, o fato atribuído pelo ofensor à vítima é 

definido como crime. Na injúria não há imputação de fato 

determinado, mas na difamação ocorre a atribuição de 

fato ofensivo à reputação da vítima. A coluna e a 

difamação atingem a honra objetiva: a injúria atinge a 

honra subjetiva. A calúnia e a difamação consumam-se 

quando terceiros tomam conhecimento da afirmativa; a 

injúria consuma-se quando o próprio ofendido toma 

conhecimento da imputação”.74 

 

De acordo com a Pesquisa de Condições Socioeconômicas e Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher75, realizada pelo professor José Raimundo Carvalho da 

 
66 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.99. Salvador: Editora JusPodivim, 2019. 
67
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Universidade Federal do Ceará, identificou que 27% das mulheres no Nordeste já sofreram 

com a violência moral por pelo menos em suas vidas. 

O principal objetivo de tal violência moral é atacar a autoestima da vítima, 

deixá-la vulnerável a outras formas de abuso e controle de seu parceiro.  

De acordo com dados oferecidos pela Central de Atendimento à Mulher76, no 

ano de 2015, as principais denúncias contra violência foram: física (50,15%), psicológica 

(30,33%), moral (7,25%), cárcere privado (5,17%), sexual (4,54%), patrimonial (2,10%) e 

tráfico de pessoas (0,46%)  

De fato, as violências psicológica e moral parecem ser muito similares em seus 

aspectos abordados, entretanto diferem em pontos pertinentes, a primeira é uma questão de 

dano emocional, com o “resultado prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação”77. Já o 

segundo, estrapola o eu, com o intuito de se chegar ao ouvido de terceiros, entretanto, quantos 

mais propagado tal ato (calúnia, difamação e injúria) mais grave a ação78. 

Diante de tal cenário epidêmico brasileiro, o país ainda carrega outro fardo: de 

acordo com a OMS79, O Brasil é considerado o quinto país no mundo que mais pratica o 

feminicídio, denominação para assassinatos cometidos em razão de gênero. Sendo assim, 

mesmo o Brasil tendo se assegurado internacionalmente no que diz respeito à segurança da 

mulher e ter aplicado a principal e a mais eficaz lei Maria da Penha, o país continua 

registrando casos atrás de casos envolvendo violência contra a mulher e/ou o feminicídio.  

 

 

4. DESAFIOS ATUAIS  

Anos após a implementação da lei Maria da Penha, e tendo grande repercussão 

e difusão sobre o entendimento do que a mesma representa entre as mulheres no país, como 

também reconhecimento na ONU como uma das melhores legislações do mundo no que 
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concerne à violência a mulher80, o ano de 2019 foi um marco na questão do crime de 

feminicídio: de acordo com os dados obtidos pelo Jornal Folha de S.Paulo81, o feminicídio 

cresceu 7,2% no país, onde 1.310 mulheres morreram em decorrência de violência doméstica. 

Como previamente mostrado, em sua maioria, a violência contra a mulher 

acontece na residência da vítima e seu agressor é o cônjuge atual ou o companheiro anterior. 

Mas afinal, como combater tanta violência? 

De acordo com dados oficiais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), uma 

mulher em cada cem buscou auxilio na Justiça brasileira envolvendo violência doméstica82, 

abrindo processo contra seus agressores. Mesmo havendo uma melhora no índice de 

denúncias, a situação ainda é delicada nos trâmites judiciários: em 2017, o Brasil tinha 

1.273.398 processos em andamento, entretanto apenas 5% tiveram alguma movimentação. 

Assim sendo, "há um descompasso entre a procura pelas vítimas de violência doméstica e a 

resposta da Justiça, uma vez que os processos demoram a ser julgados.”83  

De acordo com a juíza Rejane Jungbluth Suxberger, do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal (TJDF)84. "Não basta o incentivo a denúncia, é necessário que a vítima receba 

um atendimento especializado e acelerado”. A final, há casos em que ameaças contra a vida 

não apenas da vítima mas as de seus entes também são constantes e merecem medidas 

efetivas em suas proteções.  

Outros entraves coíbem vítimas a denunciar ou a procurar pela Justiça no 

Brasil. Primeiramente, não são todas as Delegacias da Mulher que funcionam 24 horas e 

abrem aos finais de semana85. Lembrando-se que a maioria das agressões ocorridas são no 

período da noite86 e aos finais de semana87 . Isso acaba coibindo a denúncia ou até mesmo se 

agravando o crime. 
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Entretanto, medidas punitivas por si só não resultam em grande êxito, tendo a 

necessidade de incluir medidas de políticas públicas mais divulgadas para a redução da 

violência contra a mulher, como, por exemplo, campanhas para conscientização e de 

prevenção, assistência e garantias de segurança e direito, direcionadas em diminuir tal 

violência. Uma ação conjunta entre o direito penal e políticas públicas pode causar maior 

impacto socialmente, uma vez que o Brasil pode ser considerado um país patriarcal onde os 

gêneros têm seus papéis tradicionais altamente demarcados. Medidas aplicadas e que geram 

resultados benéficos, como  as redes de atendimento e de enfrentamento à violência contra as 

mulheres, que objetivam "fazer frente à complexidade da violência contra as mulheres, 

visando contemplar o caráter multidimensional do problema”88; como também a política 

nacional de enfrentamento a violência contra as  mulheres objetivando a "criação de normas e 

padrões de atendimento, aperfeiçoamento da legislação, incentivo à constituição de redes de 

serviços, o apoio a projetos educativos e culturais de prevenção a violência e ampliação do 

acesso das mulheres à justiça e aos serviços de segurança pública89; esses programas sociais 

mostram-se efetivos e seus impactos são percebidos e propagados. 

As mulheres podem se enquadrar em um grupo de minoria, uma vez que não 

possuem respaldo ou representatividade  suficiente, assim quando a violência ocorre contra a 

mulher “potencialmente presente em casos levados ao Judiciário, podem ser utilizadas de 

maneira a reforçar desigualdades negativas, e não promover o direito à diferença”90. Dessa 

forma, podendo reforçar certos esteriótipos, naturalização e neutralização de um grande 

problema da qual cerne a sociedade brasileira. 

Como foi possível observar, medidas públicas também tem seu impacto social, 

e teriam mais efetividade se ocorresse maior divulgação e percepção social sobre elas. Um 

passo em falso dado pelo governo brasileiro no ano passado e que gerou grande repercussão 

foi a falta de repasse ao principal programa do governo federal em combate à violência contra 

a mulher, o projeto Casa da Mulher Brasileira91. Todavia, promessas foram feitas pela atual 

ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, dizendo 
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haver propostas para uma nova “reformulação" da Casa da Mulher Brasileira. Porém a pasta é 

uma das que menos recebeu recursos durante o ano de 2019; tal falta de incentivo evidencia a 

falta de prioridade do governo em políticas públicas em combate à violência doméstica e 

contra à mulher. 

Não obstante, devido ao momento atual que vivemos, a pandemia  do COVID-

19 instaurada em âmbito mundial e que o Brasil também foi acometido, a ONU alerta o 

mundo para uma nova onda de violência doméstica92. Medidas de isolamento e 

distanciamento social adotadas por países e pelos estados brasileiros podem atuar como forma 

de prevenção e, de certa forma, de controle à propagação do novo COVID-19, porém para 

muitas mulheres esse isolamento não é sinônimo de segurança. 

De acordo com a senadora Rose de Freitas (PODEMOS-ES), e que está à 

frente da Procuradoria Especial da Mulher no Senado, é imprescindível que medidas 

preventivas continuem em pleno funcionamento para que não ocorra um salto maior em 

violência doméstica93. Uma dessas medidas é a denúncia online, em que a vítima tem a 

possibilidade de fazer a denúncia online sem sair de casa. O registro da violência, caso a 

vítima não consiga fazer o exame de corpo de delito durante a quarentena, é "orientada pela 

Polícia Civil a registrar em fotos e vídeos as marcas das agressões para que, posteriormente, a 

documentação complemente a investigação com o exame do IML”.94 

 

 

5. CONCLUSÃO 

Em relação a violência enfrentada por mulheres no âmbito nacional, é 

imprescindível que haja meios mais eficazes na localização e combate a qualquer tipo de 

atentado à mulher. Mesmo sendo parte majoritária na população brasileira95, as mulheres 

ainda podem ser consideradas minorias, uma vez que não possuem grande representatividade 

no governo. Algo que devemos nos atentar é que no Brasil ocorre certa "naturalização de 

discursos preconceituosos, tolerados ou mesmo não admitidos como tal criou uma hierarquia 
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simbólica, cujo ápice admite o homem branco cristão heterossexual como sua referência”96. 

Assim sendo, seria difícil romper com tal pensamento já instaurado de que um gênero tenha 

maior valor, oportunidade e autoridade sobre o outro, como também certa normalização e 

aceitação social.  

O Estado deve combater e prevenir que esses crimes contra a mulher sejam 

continuadas com a aplicação mais rigorosa de suas leis e cumprimentos de tratados e acordos 

internacionais assinados com o intuito de apaziguar crimes que estão de encontro com os 

Direitos Humanos. No caso brasileiro, tendo suas leis próprias contra a violência de gênero, 

ainda não foi possível obtê-la de forma total ou com alta eficácia em sua aplicação. Porém, 

mesmo obtendo certo descumprimento de um tratado ou acordo internacional, como é o caso 

da violência contra a mulher, o Estado-membro que viole precisa detalhar os motivos para 

tal97, mas não há nenhum tipo de retaliação, uma vez que sua obrigação é a da boa-fé, afinal:  

 

"[…] a conclusão do tratado, identificada pela assinatura 

do Estado, engendra uma situação jurídica intermediária 

entre a adoção do texto e a sujeição ao tratado pelo 

Estado. A assinatura não pode ser identificada como um 

mero ato de autenticação, mas também não é suficiente 

para sujeitar o Estado a todas as obrigações impostas 

pelo tratado”98 

 

Assim sendo, mesmo com a aplicação de normas e regras internacionais e 

nacionais em âmbito doméstico, ainda há muito o que ser feito, principalmente nos dias de 

hoje em que o mundo todo se encontra isolado por conta da pandemia do COVID-19. Nesses 

tempos de reclusão e distanciamento social, um olhar mais atento e mais rigoroso são 

essenciais para que a violência seja contida e evitada, e caso ocorra, que a mulher tenha total 

respaldo da lei. Não obstante, a sociedade precisa aprender a desconstruir tais padrões 

tradicionais que estão tão condicionados e enraizados no Brasil. Afinal, em briga de marido e 

mulher é sim preciso meter a colher. 
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RESUMO: 

O presente artigo pretende verificar a compatibilidade da atuação da Administração Pública 

brasileira com as normas do Sistema Interamericano de proteção aos Direitos Humanos na 

imposição do procedimento de licitação no financiamento dos blocos afro-baianos 

tradicionais no carnaval de Salvador. Partindo do pressuposto que tais blocos exercem um 

importante papel para afirmação e preservação da cultura afrodescendente na Bahia, este 

estudo sustentará que seu financiamento não deveria ser precedido de licitação, à luz da 

normativa em matéria do desenvolvimento progressivo do direito à cultura dada pela 

jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.  

PALAVRAS-CHAVE: Direito à cultura. Desenvolvimento progressivo. Corte IDH. 

Carnaval de Salvador. Blocos afro-baianos.  
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This article seeks to verify the compatibility between the Brazilian Government’s conduct and 

the rules of Inter-American Human Rights System regarding the public funding of traditional 

afro-baianos carnival groups in the Salvador’s carnival. Taking into account that those 

carnival groups make an important role in the preservation of afro-descendant culture in 

Bahia, this study is going to state that, in the light of Inter-american Court of Human Rights’ 

provisions in the matter of the progressive development of the right to culture, the financing 

of afro-bainos carnival groups should not be preceded by the processes of bidding.  

KEYWORDS: Right to culture. Progressive development. IACHR. Salvador’s carnival. 

Afro-bainos carnival groups. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O primeiro verso da canção “Protesto Olodum”, composta e interpretada por 

Tatau, introduz a uma denúncia das mazelas da sociedade brasileira, dando enfoque ao 

racismo estrutural que, por muitos anos, oprime a população afrodescendente no país.  Esta 

canção se insere no contexto de um movimento artístico verificado na cidade de Salvador na 

década de 1970, conhecido como o processo “reafricanização”3, no qual os blocos de carnaval 

afro-baianos se constituem como importante divulgadores da cultura afrodescendente baiana, 

reafirmando o legado cultural e histórico dos africanos escravizados, bem como denunciando 

o racismo estrutural e negação de direitos à população negra na Bahia4.  

Neste sentido, o carnaval de Salvador, enquanto evento popular de proporções 

internacionais, funciona como o palco ideal para a propagação da mensagem dos blocos afro-

baianos acima tratados, sendo historicamente reconhecido como espaço de manifestação da 

cultura popular5. Ocorre que, a recente mercantilização da festa popular6, dificulta a presença 

das entidades historicamente marginalizadas, pelo que o apoio estatal se impõe como medida 

essencial na garantia da participação igualitária dos blocos afro na festa7.  

Desde 2008, com o edital “Carnaval Ouro Negro”, o estado da Bahia abre a 

possibilidade de contratação de organizações artísticas de promoção da cultura de matriz 

 
3 SIGILIÃO, Cláudia Couto. Duas tendências de re-africanização: Rio de Janeiro e Salvador. 2009. 265 f. Tese 

(Doutorado em Sociologia) - Universidade de Brasília, Brasília, 2009, p. 185. 
4 GUERREIRO, Goli. A trama dos tambores. São Paulo: Ed. 34, 2000, p. 44-45. 
5 SIGILIÃO, Claudia Couto. Op. Cit, p. 213-218. 
6 MIGUEZ, Paulo Cesar. Cultura, festa e cidade. Uma estratégia de desenvolvimento pós-industrial para 

Salvador. RDE Revista de Desenvolvimento Econômico, Salvador, v. 1, n. 1, nov. 1998, p. 44. 
7 __________. O carnaval da Bahia: um desafio para as políticas culturais. Repertório, Salvador, n. 19, p.136-

138, 2012a. 
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africana/índio para desfilar nos dias de Carnaval em Salvador. Contudo, o recente 

indeferimento na participação de blocos tradicionais no carnaval baiano no referido edital 

acendeu o debate acerca da inexigibilidade de licitação na contratação de serviços artísticos, 

conforme dispõe a Lei 8666/1996 – obrigatória, em regra, para as contratações realizadas pela 

Administração Pública.  

Neste ponto, a discussão ganha especial relevo quando vista sob a ótica da 

jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH). Conforme 

preceitua o art. 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), os Estados 

possuem a obrigação de adotar medidas para a realização progressiva dos Direitos 

Econômicos Sociais Culturais e Ambientais8. Diante de tal previsão, por muito se discutiu 

sobre a natureza da obrigação supracitada, bem como sobre seu conteúdo, recentemente a 

Corte IDH firmou o entendimento de que é possível reconhecer direitos derivados do 

dispositivo em comento, por meio de sua interpretação em conjunto ao preambulo da CADH e 

as provisões da Carta da OEA9.  

Na mesma esteira, a Corte IDH construiu o entendimento de que o art. 26 da 

CADH preceitua aos Estados uma obrigação de fazer. Deste modo, aos Estados cabe adotar 

ações necessárias à realização do desenvolvimento progressivo na medida de suas condições 

orçamentárias, bem como lhe é vedado adotar posições que impliquem no retrocesso do 

supracitado desenvolvimento, especialmente quando se está diante de medidas responsáveis 

pela redução de desigualdades e proteção de grupos historicamente vulneráveis10.   

Assim, enfrentando a problemática da positivação do desenvolvimento 

progressivo do Direito à Cultura no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o presente 

artigo objetiva analisar em que medida o financiamento dos blocos de carnaval afro-baianos 

por meio do edital “Carnaval Ouro Negro” se coaduna com as disposições do SIDH. Para tal, 

será necessário analisar como as normas do SIDH vinculam a atuação da Administração 

Pública no âmbito do poder executivo. 

Antes de tudo, entretanto, se faz necessário delinear o conceito de cultura 

utilizado para empreender a hipótese acima descrita. Marilena Chauí apresenta o 

 
8 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Acevedo Buendía e outros (Demitidos 

aposentados da controladoria) Vs. Peru. Sentença de 1 de julho de 2009, §101. 
9 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Lagos del Campo Vs. Peru. Sentença de 31 de 

agostos de 2017, §141-142. 
10 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Cuscul Pivaral e outros Vs. Guatemala. 

Sentença de 23 de agosto de 2018, §146 
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desenvolvimento do conceito de cultura ao longo da história, para isso a filósofa estabelece 

alguns marcos determinantes para a definição e compreensão da cultura no tempo. 

Em um primeiro momento, a autora remonta à etimologia da palavra no latim, 

segundo a qual, cultura, derivante do termo colere, indicava o culto, seja o culto à terra, por 

meio da agricultura, seja o culto aos deuses, expressado por meio da religião. Em seguida, a 

autora aponta como outro momento da história ocidental para a ressignificação da cultura o 

período denominado de Iluminismo, identificado no século XVIII. Nesse contexto, a cultura 

remete à ideia de civilização, servindo como um medidor do segundo aspecto, de modo que, 

quanto mais “culta”, mais civilizada seria uma sociedade.  

Ocorre que, sob esta concepção, a cultura era uma só, um padrão a ser atingido, 

e podia ser identificada na prática das artes, ciências, técnicas, filosofia e os ofícios. Daí, 

conforme aponta Chauí, à cultura é atrelada a ideia de progresso, por meio de sua relação com 

o tempo, “um tempo muito preciso, isto é, contínuo, linear e evolutivo”11.  Esse conceito é 

retomado no século XIX, com o surgimento da Antropologia, que assume a tarefa de 

classificar as sociedades utilizado a cultura como medidor, mais especificamente o padrão de 

cultura das sociedades europeias capitalistas.  

Dentre deste padrão, três elementos se destacam na classificação das 

sociedades como primitivas ou desenvolvidas: o Estado, o mercado e a escrita. Assim,  

 

“Todas as sociedades que desenvolvessem formas de 

troca, comunicação e poder diferentes do mercado, da 

escrita e do Estado europeu, foram definidas como 

culturas ‘primitivas’.”12  

Para Chauí este paradigma etnocêntrico e imperialista é rompido com o 

surgimento da Antropologia Social e Política, sob a égide da qual “cada cultura exprime, de 

maneira historicamente determinada e materialmente determinada, a ordem humana simbólica 

com uma individualidade própria ou uma estrutura própria”13. Desta maneira a cultura passa a 

ser encarada como a produção das formas de expressão e das relações sociais dos indivíduos. 

Contudo, para a filósofa este conceito não se coaduna com as sociedades modernas, que cada 

vez mais se distanciam da ideia de comunidade, uma vez que a primeira aponta para 

 
11 CHAUI, Marilena. Cultura e democracia. Crítica y emancipación: Revista latinoamericana de Ciencias 

Sociales. no. 1. Buenos Aires: CLACSO, 2008. p. 55.   
12 CHAUÍ, Marilena. Op. Cit, p. 56.   
13 CHAUÍ, Marilena. Op. Cit, p. 57. 
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fragmentação entre seus membros, enquanto a segunda tem como marca a ideia de bem 

comum. 

Portanto, diante de uma sociedade dividida em classes, a ideia de uma cultura 

indivisa se faz ilusória. Daí surge o que a autora chama de divisão cultural, da qual se 

identificam duas culturas: uma dominante (ou de elite, ou formal); e outra dominada (ou 

popular). Neste panorama, a cultura dominante é aquela em que se exerce a exploração 

econômica e a exclusão social. De outro lado, a cultura popular é o produto da classe 

trabalhadora, que pode assumir o papel de consternadora ou de contestadora.  

Indo adiante, confrontando cultura e democracia, Chauí aponta mais três 

elementos relevantes para a discussão a ser travada neste artigo: a relação entre cultura e 

Estado; a relação entre cultura e mercado; e a relação entre cultura e criadores. No primeiro 

ponto, a autora pontua a posição do Estado brasileiro, identificada a partir de 1990, como “um 

balcão para o atendimento de demandas”14, trabalhando no interior da cultura seguindo 

padrões mercadológicos. Tratando do segundo aspecto, a filósofa sustenta que a cultura não 

pode ser reduzida a um produto de luxo, tornando-a supérflua diante de outra gama de 

necessidades, de modo que um conceito reducionista ao mero entretenimento, não satisfaz a 

definição da cultura.  

Por fim, no terceiro ponto, a autora se direciona ao estabelecimento de um 

direito à cultura, mais precisamente do direito de produzir cultura. Este ponto será abordado 

no desenvolvimento do presente artigo, quando será estabelecido o conceito de direito à 

cultura relevante para a problemática sob análise.  

Neste primeiro momento, é importante recuperar a contribuição de Chauí 

acima apresentada para a realidade que dá fundo a problemática aqui analisada. 

Especificamente no que diz respeito à relação entre cultura popular e mercado. Isto porque, 

como mencionado, a partir dos anos 80 se verificou uma intensa mercantilização do Carnaval 

de Salvador, fenômeno que poderia ser enquadrado no pensamento de Chauí como a 

transformação da cultura popular em entretenimento, um produto comercializável e 

consumível. 

 
14 CHAUÍ, Marilena. Op. Cit, pp. 63-64. 
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É fato que o Carnaval se tornou uma indústria, contudo, ainda na esteira do 

pensamento de Chauí, isto não reduz ou anula esta manifestação cultural, já que, por mais que 

produto industrial, ainda tem suas origens no trabalho, pelo que não pode ser encarado como 

um mero passatempo. Em verdade, o Carnaval continua servindo como o palco para 

manifestação da cultura popular, sendo primordial ao exercício do direito à cultura.  

Noutro giro, sob a ótica da relação do Estado com a cultura, o papel assumido 

pelo primeiro de “atendente de demandas”, e não de produtor cultural, lhe traz a incumbência 

de abarcar as mais diversas produções culturais. Ocorre que, uma vez atuando segundo as 

regras do mercado, não será capaz de tal e é aí que se impõem a necessidade de observância 

ao desenvolvimento progressivo do Direito à Cultura. 

Diante do exposto, o presente artigo demonstrará como a imposição do 

procedimento de licitação no financiamento público dos blocos afro-baianos em muito obsta a 

expressão cultural da população negra da Bahia, pelo que não se coaduna com as disposições 

do SIDH em matéria do desenvolvimento progressivo do Direito à Cultura. Para isso, será 

adotada a metodologia do processo jurídico-diagnóstico15 por meio da consulta a fontes 

diretas – os tratados do SIDH e a jurisprudência da Corte IDH – em cotejo às fontes indiretas 

– textos sociológicos e doutrinários com pertinência temática.  

 

 

2. O DESENVOLVIMENTO PROGRESSIVO DO DIREITO À CULTURA NO 

SIDH: CONCEITO, ALCANCE E FORMAS DE CONCRETIZAÇÃO 

Ainda na esteira do pensamento de Marilena Chauí, buscaremos, neste tópico 

identificar um direito à cultura, o seu alcance e suas formas de concretização. Para primeira 

tarefa, utilizaremos as contribuições da filosofa, bem como as disposições dadas pelo Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos. Na realização das duas últimas tarefas, nos 

debruçaremos também sobre a normativa em matéria de DESCA16 dada pelo SIDH.  

 
15 DIAS, Maria Tereza Fonseca; GUSTIM, Miracy Barbosa de Sousa. (Re) pensando a pesquisa jurídica: teoria 

e prática. 4ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2013, p.27 
16 A sigla “DESCA” corresponde a “Direitos Econômicos Sociais Culturais e Ambientais”, tendo sido 

adicionada a letra “A” recentemente, em vista da proteção de que  “(i) múltiples sistemas de protección de 

derechos humanos reconocen el derecho al médio ambiente sano como un derecho en sí mismo, particularmente 

el sistema interamericano de derechos humanos, a la vez que no hay duda que (ii) otros múltiples derechos 

humanos son vulnerables a la degradación del medio ambiente, todo lo cual conlleva una serie de obligaciones 

ambientales de los Estados a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de estos 

derechos.”. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Opinião Consultiva OC – 23/17.  15 de 

novembro de 2017.  
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Partindo do pressuposto que o Estado não pode ser produtor da cultura, 

tampouco meio para o seu consumo, Chauí estabelece três possibilidades de relação entre 

cultura e Estado, desse modo, concebendo a primeira como um direito, pode o segundo:  

 

“assegurar (i) o direito de acesso às obras culturais 

produzidas, particularmente o direito de fruí-las, (ii) o 

direito de criar as obras, isto é, produzi-las, (iii) e o 

direito de participar das decisões sobre políticas 

culturais.”17  

 

Para o estudo a se realizar, é necessário  enxergar que as duas primeiras facetas 

do direito à cultura se mostram imprescindíveis à realização deste direito no caso objeto de 

análise. Isto porque, é importante perceber que as dificuldades dos blocos afro nos desfiles do 

carnaval de Salvador concomitantemente atingem os dois primeiros aspectos, pois, ao mesmo 

tempo que limita a produção e propagação da produção das agremiações afro-baianas, 

também cerceia o seu consumo e amplo conhecimento por parte dos foliões.  

Nesse sentido, é necessário encarar o desfile no Carnaval de Salvador, como 

um dos meios para a promoção e construção da identidade do povo baiano, bem como os 

blocos afro como meios de registro e preservação da memória deste povo. Assim, na 

concepção de Chauí, o direito a cultura – encarando-a no sentido antropológico – garante “[às 

pessoas] condições para que possam criar formas de registro e preservação da sua 

memória”18, bem como oferece “condições teóricas e técnicas para que, conhecendo as várias 

modalidades de suportes da memória (documentos, escritos, fotografias, filmes, objetos, etc.), 

possam preservar sua própria criação como memória social”19.  

Uma vez situado o debate filosófico sobre o direito à cultura, sendo 

identificadas as facetas deste que importam à análise a ser empreendida aqui, passaremos a 

analisar as normas em matéria do direito à cultura, tomando como base o ordenamento 

regional do Sistema Interamericano de proteção aos Direitos Humanos. 

Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a proteção do Direito a Cultura no SIDH, 

por si só, oferece uma problemática a ser resolvida. Isto porque, não há previsão expressa de 

tal direito em nenhum dos tratados que compõem o referido Sistema Internacional. Nesta 

 
17 CHAUÍ, Marilena. Op. Cit, p.65. 
18 CHAUÍ, Marilena. Op. Cit, p. 66. 
19 Idem. 
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senda, coube à Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), no exercício de suas 

funções consultiva e contenciosa, materializar a proteção do Direito à Cultura, ou Direito à 

Participação na Vida Cultural. 

A referida problemática, em verdade, é antecedida por outra: a justiciabilidade 

dos Direitos Econômicos Sociais Culturais e Ambientais, que por muito tempo foi objeto de 

debate, especialmente no âmbito do SIDH em decorrência da peculiaridade do art. 26 da 

CADH.  

Conforme explica André de Carvalho Ramos, a justiciabilidade dos DESCA 

consiste na possibilidade de exigir a efetivação destes direitos pela via judicial, seja no 

ordenamento doméstico, seja no internacional. Todavia, com também aponta o autor, os 

tratados internacionais caminharam em um sentido oposto a tal justiciabilidade, estipulando 

tão somente a obrigação de implementação progressiva dos DESCA, limitada pela capacidade 

econômica de cada Estado20. 

Este foi o caso da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), 

que plasmou em seu art. 26 o direito ao desenvolvimento progressivo dos DESCA, opondo 

aos Estados uma obrigação positiva para a satisfação de tal direito. Mais adiante, o Protocolo 

Adicional à Convenção Americana em matéria de DESCA – o Protocolo de San Salvador – 

traz em seu art. 1 a mesma obrigação de respeito e garantia progressiva dos DESCA, tal qual 

o art. 2.1 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais.  

Ainda assim, em razão da indivisibilidade e interdependência dos Direitos 

Humanos, conforme aponta André de Carvalho Ramos, a jurisprudência internacional 

construiu duas formas de justiciabilidade dos DESCA: (i) a indireta, na qual “a violação dos 

direitos sociais é feita por derivação da justiciabilidade de um direito civil e político”; e (ii) a 

direta, quando a violação ao direito social é identificada de forma autônoma, como se faz 

tradicionalmente com os direitos civis e políticos.21  

No nosso estudo, importará a forma direta de justiciabilidade dos DESCA, 

mais precisamente do Direito à Cultura – pois o objetivo do presente artigo é justamente 

identificar a proteção de tal direito no caso-objeto, não interessando refletir sobre a proteção 

derivada de um outro direito. Para isso, utilizaremos como base o entendimento desenvolvido 

na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos a partir de 2017, destacando-

se os julgamentos proferidos no caso Lagos del Campo Vs. Peru, com sentença de 2017 e no 

 
20 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 7. Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 110.  
21 RAMOS, André de Carvalho. Op. Cit., p. 111-112. 
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caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. 

Argentina, com sentença de 2020. 

O caso Lagos del Campo Vs. Peru diz respeito à violação dos direitos laborais 

do senhor Alfredo Lagos del Campo em decorrência de sua demissão motivada pela sua 

posição enquanto líder na organização sindical Comunidad Industrial de la empresa Ceper-

Pirelli. Neste julgamento, a Corte IDH entendeu que o Estado do Peru fora responsável pela 

violação ao direito à liberdade de expressão, ao direito de liberdade de associação e ao direito 

à estabilidade laboral, com base nos artigos 1.1, 2, 8, 13, 16 e 26 da CADH. 

Importa aqui analisar a violação ao direito à estabilidade laboral, identificada 

pela Corte IDH neste caso com base no art. 26 da CADH. Como sabido, o referido dispositivo 

não enuncia expressamente nenhum direito, tratando, em uma primeira análise, apenas sobre a 

da natureza de uma obrigação oposta ao Estado-parte, contudo, no julgamento em análise a 

Corte IDH inovou seu entendimento ao identificar um direito autônomo derivado do art. 26 da 

CADH, consequentemente adotando a tese da justiciabilidade direta dos DESCA.  

Em que pese nem os representantes das vítimas, nem a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) terem suscitado uma violação ao art. 26 da 

CADH, a Corte IDH reconheceu sua violação ex officio. No entendimento do Tribunal, do 

quadro fático de Lagos del Campo Vs. Peru, é possível identificar uma violação aos direitos 

laborais do peticionário. Diante disso, a Corte IDH se propôs a reconhecer o direito à 

estabilidade no âmbito da proteção dada pelo art. 26 da Convenção22. 

Nesse sentido, no entendimento da Corte IDH, tal artigo pode ser arguido em 

juízo e objeto de seu julgamento, tendo em vista que sua competência em relação a 

interpretação da CADH é ampla, bem como que o referido dispositivo se insere na Parte I de 

tal tratado, intitulada “Deveres dos Estado e Direitos Protegidos”23. Quanto ao conteúdo dos 

direitos protegidos pelo art. 26 da CADH, o Tribunal recorda a redação do dispositivo, que 

faz referência expressa às normas em matéria de DESCA da Carta da OEA. Nesse caso em 

específico, a Corte se valeu dos art. 45, ‘d’ e ‘c’ e do art. 39, ‘g’, que materializam a proteção 

à estabilidade laboral24. 

Para o nosso estudo, será mais relevante devotar atenção especificamente na 

análise realizada pela Corte IDH no julgamento do caso Comunidades Indígenas Miembros de 

la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina, notadamente no que diz respeito 
 

22 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.  Lagos del Campo Vs. Peru. Sentença de 31 de 

agosto de 2017, §133. 
23 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.  Op. Cit., §142. 
24 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.  Op. Cit., §143. 
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ao direito à participação na vida cultural. O caso em tela concerne à violação dos direitos das 

comunidades indígenas, decorrentes da ausência na demarcação de suas terras originárias, 

bem como em função da concessão de tais terras para o extrativismo sem consulta às 

comunidades. Diante do quadro fático apresentado, a Corte Interamericana condenou o Estado 

da Argentina pela violação aos arts. 1.1, 8.1, 21, 23.1, 25.1 e 26 da CADH. 

Especificamente sobre o art. 26, a Corte IDH deu um importante passo na 

construção da sua jurisprudência em matéria de DESCA, atestando a justiciabilidade direta 

destes direitos por meio do reconhecimento de violações autônomas aos direitos à identidade 

cultural, a um meio ambiente saudável, a uma alimentação adequada e à água. 

Reiterando o seu entendimento estabelecido desde 2017, a Corte IDH 

procedeu, em tal caso, à análise do art. 26 da CADH como instrumento que autoriza a 

jusiticiabilidade direta dos DESCA, com base nas provisões da Carta da OEA nessa matéria. 

Além disso, o Tribunal utilizou também o corpo iuris internacional relevante na matéria, 

como forma de atualizar as disposições da Carta, como se vê da sentença25.  

Assim, analisando o direito à participação na vida cultural – o qual inclui o 

direito à identidade cultural, a Corte IDH faz referência aos arts. 30, 45.f, 47 e 48 da Carta da 

OEA que consagram 

 

“el compromiso de los Estados para a) ‘que sus pueblos 

alcancen un desarrollo integral[, que] abarca [el] campo 

[…] cultural […]’; b) ‘[l]a incorporación y creciente 

participación de los sectores marginales de la población, 

tanto del campo como de la ciudad, en la vida […] 

cultural […], a fin de lograr la plena integración de la 

comunidad nacional;’ c) ‘estimul[ar…] la cultura” y d) 

“preservar y enriquecer el patrimonio cultural de los 

pueblos americanos’.”26 

   

Ainda no âmbito do SIDH, a Corte IDH fez referência à previsão do Artigo 

XIII da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem e do art. 14.1.a do Protocolo 

de São Salvador que consagram o direito à participação na vida cultural. Adicionalmente, 

 
25 CORTE INTERAMERICANDA DE DIREITOS HUMANOS. Comunidades Indígenas Miembros de la 

Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina. Sentença de 6 de fevereiro de 2020, §199. 
26 CORTE INTERAMERICANDA DE DIREITOS HUMANOS. Op. Cit., §231. 
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invoca também as normas no sistema global, referenciando o art. 27.1 da DUDH, o art. 15.1.a 

do PIDESC e o art. 27 do PIDCP. 

Uma vez reconhecida a previsão em diversos tratados do direito à participação 

na vida cultural, a Corte IDH identifica um conceito de cultura, elegendo o conceito dado pela 

UNESCO, para a qual a cultura se constitui como:  

 

“el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a 

una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de 

las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de 

vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias”27 

 

Analisando este conceito à luz do parâmetro estabelecido por Chauí, em 

primeira leitura, seria possível compará-lo ao conceito dado pela Antropologia Social e 

Política. Contudo, aqui tentaremos encaixá-lo no modelo proposto pela filósofa com base na 

sociedade estratificada em classes em que vivemos. 

Isto porque, ao se referir a cultura com um conjunto de traços característicos de 

um determinado grupo social, acreditamos que as diferentes classes socioeconômicas se 

enquadram nesta categoria de grupo social, de modo que seria possível vislumbrar a divisão 

proposta por Chauí entre cultura popular e de elite. Todavia, como reconhece tanto a Corte 

IDH28, quanto como afirma a filósofa, não é possível ou razoável encontrar um conceito 

estático de cultura, pelo que, defendemos que dentro desta divisão macro, se identificam 

inúmeras divisões micros entre grupos sociais com outras especificidades identitárias 

suficientes para lhes dotarem do seu próprio tipo de cultura.  

Neste ponto, é importante, agora diante do conceito preconizado pela Corte 

IDH, situar o objeto de debate deste artigo. É preciso que se identifique o desfile no Carnaval 

de Salvador – bem como todo o processo que o antecede – como um traço definidor da cultura 

do povo baiano. Sob este vértice, a presença dos blocos afro-baianos se revela como um traço 

ainda mais específico desta cultura, por ser o veículo de autoafirmação e denúncia que 

canaliza a voz de uma parcela deste povo historicamente oprimida: as pessoas negras.  

 
27 CORTE INTERAMERICANDA DE DIREITOS HUMANOS. Op. Cit., §237 
28 CORTE INTERAMERICANDA DE DIREITOS HUMANOS. Op. Cit., §239. 
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Mais adiante, a Corte IDH cita ainda as formas de concretização do direito à 

participação da vida cultural propostas pela UNESCO, que se identificam em cinco 

elementos:  

 

“a) la disponibilidad, que conceptuó como ‘la presencia 

de bienes y servicios culturales’, entre los que destacó 

‘dones de la naturaleza’ tales como ‘ríos’, ‘bosques’, 

‘flora’ y ‘fauna’, así como ‘bienes culturales intangibles, 

como[, entre otros] costumbres [y] tradiciones […], así 

como valores, que configuran la identidad y contribuyen a 

la diversidad cultural de individuos y comunidades’;  

b) la accesibilidad, que ‘consiste en disponer de 

oportunidades efectivas y concretas de que los individuos 

y las comunidades disfruten plenamente de una cultura’;  

c) la aceptabilidad, que ‘implica que las leyes, políticas, 

estrategias, programas y medidas adoptadas por el Estado 

[…] para el disfrute de los derechos culturales deben 

formularse y aplicarse de tal forma que sean aceptables 

para las personas y las comunidades de que se trate’;  

d) la adaptabilidad, que ‘se refiere a la flexibilidad y la 

pertinencia de las políticas, los programas y las medidas 

adoptados por el Estado […] en cualquier ámbito de la 

vida cultural, que deben respetar la diversidad cultural de 

las personas y las comunidades’, y  

e) la idoneidad, que ‘se refiere a la realización de un 

determinado derecho humano de manera pertinente y apta 

a un determinado contexto o una determinada modalidad 

cultural, vale decir, de manera que respete la cultura y los 

derechos culturales de las personas y las comunidades, 

con inclusión de las minorías y de los pueblos indígenas’. 

Sobre este último elemento, el Comité DESC ‘recalc[ó…] 

la necesidad de tener en cuenta, en toda la medida de lo 

posible, los valores culturales asociados, entre otras 
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cosas, con los alimentos y su consumo [y] la utilización 

del agua’.”29 

  

Por fim, cabe trazer à tona a qualificação da obrigação oposta aos Estados em 

matéria do Direito à Cultura utilizada pela Corte IDH, que o faz mais uma vez veiculando as 

previsões dadas pela UNESCO. Segundo esta, tal obrigação se caracteriza tanto como de 

cumprir – que impõe aos Estado o dever de adotar disposições legislativas, administrativas ou 

judiciais para a efetivação do direito à cultura, quanto de proteger – estando os Estado 

obrigados a impedir ou coibir a violação do direito à cultura entre os particulares30.  

Tanto a obrigação decorrente do direito à cultura, quanto as suas formas de 

concretização serão situadas no objeto de discussão deste artigo no próximo tópico. Diante de 

tudo que aqui fora tratado, restaram estabelecidas as premissas concernentes ao direito à 

cultura necessárias à análise da situação problema deste estudo, mais precisamente a previsão, 

no SIDH, do direito à participação na vida cultural, decorrente do art. 26 da CADH.  

 

 

3. A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO: 

EM QUE MEDIDA O PODER EXECUTIVO ESTÁ VINCULADO ÀS 

DISPOSIÇÕES DO DIDH EM MATÉRIA DO DIREITO À CULTURA? 

Neste tópico nos debruçaremos sobre a vinculação da Administração Pública, 

no âmbito do poder Executivo, às disposições normativas do SIDH, abordando as questões 

relativas ao dever de adequação do ordenamento interno oposto aos Estados-parte e o controle 

de convencionalidade.  

Em sequência, tomando em conta as disposições em matéria de Direito à 

Cultura tratadas no tópico anterior, especialmente no que concerne aos elementos necessários 

à satisfação deste direito, identificaremos a contratação pública de artistas e serviços artísticos 

como uma destas formas, pretendendo que a atuação do poder público nesta seara possa ser 

encarada como objeto de controle externo por meio de controle de convencionalidade.  

Em primeiro lugar, debruçando-se sobre o primeiro ponto de análise deste 

tópico, faremos apontamentos sobre a vinculação e a executoriedade dos tratados 

internacionais de Direitos Humanos no ordenamento doméstico brasileiro.  

 
29 CORTE INTERAMERICANDA DE DIREITOS HUMANOS. Op. Cit., 241 
30 CORTE INTERAMERICANDA DE DIREITOS HUMANOS. Op. Cit., 242. 
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Conforme a construção da jurisprudência da Corte IDH em matéria de Controle 

de Convencionalidade, o Estado signatário da CADH encontra-se vinculado às disposições do 

tratado em todas as suas esferas, não sendo relevante as divisões dadas pelo direito doméstico 

para a caracterização dos atos sujeitos a tal controle31. Isto porque, como aponta André de 

Carvalho Ramos, os atos administrativos e judiciais são encarados como meros fatos no 

âmbito da jurisdição internacional, sendo irrelevante para esta a classificação interna 

daqueles.32 

Nesse sentido, a Corte IDH preconiza que os juízes das cortes nacionais devem 

realizar o controle de convencionalidade dos atos normativos emanados pelas autoridades 

domésticas, de modo a velar pelas disposições da CADH33. Mais adiante, o mesmo Tribunal 

construiu o entendimento de que os Estados também se vinculam às interpretações por ele 

dadas no exercício de sua competência, pelo que a jurisprudência da Corte IDH passa a ser 

usada como um dos parâmetros de convencionalidade34.  

Outrossim, ainda sobre o controle de convencionalidade, a Corte IDH entende 

que este pode ser realizado inter partes ou erga omnes. No primeiro, o Estado, enquanto parte 

demanda em um caso contencioso, estaria obrigado a adequar o seu ordenamento naquilo em 

que resultou a sua responsabilidade pela violação, de modo a cumprir com a sentença 

condenatória, que dá base ao controle de convencionalidade. Por sua vez, em seu aspecto erga 

omnes, a adequação do ordenamento se baseia em um caso no qual o Estado não figurou 

como parte, mas que, como signatário do SIDH, está obrigado a observar35.  

Diante disso, sustentamos aqui que a atuação da Administração Pública, no 

âmbito do poder Executivo deve se pautar também na normativa do SIDH, uma vez que seus 

atos podem ser objeto de controle de convencionalidade, tanto pelos tribunais nacionais, 

quanto pela Corte IDH.  

Dito isso, cabe agora cotejar as disposições em matéria do direito à 

participação na vida cultural – positivado no SIDH, como acima tratado – com a contratação 

 
31 DE ALMEIDA, Marcelo Pereira; BYRRO, Carolina de Carvalho. A ação popular no controle da 

administração pública sob o parâmetro da convencionalidade. Revista Conhecimento & Diversidade, Niterói, v. 

11, n. 23. 2019, p. 33. 
32 RAMOS, André de Carvalho. Processo Internacional de Direitos Humano. 6. Ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2019, p. 421. 
33 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Almonacid Arellano e outro Vs. Chile. 

Sentença de 26 de setembro de 2006, §124. 
34 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.  Gomes Lunds e outros Vs. Brasil. Sentença de 

24 de novembro de 2010, §176. 
35 DE ALMEIDA, Marcelo Pereira; BYRRO, Carolina de Carvalho. Op. Cit., pp. 34-35. 
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de artistas realizada pela Administração Pública brasileira, de modo a identificar como uma 

das formas de efetivação do direito à cultura.  

O art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) estabelece 

as normas e princípios que regem a Administração Pública brasileira, dentre as quais se 

destacam os princípios da legalidade e da impessoalidade, segundo os quais o poder público 

deve pautar sua atuação na lei, de modo a tratar com igualdade todos os administrados. 

Como consectário dos referidos princípios, o mesmo dispositivo constitucional 

estabelece como forma de contratação pela Administração o procedimento de licitação, que 

possibilita àqueles interessados no contrato a apresentação de propostas para análise e seleção 

da proposta que melhor atenda aos requisitos estabelecidos em lei. 

A Lei 8.666 de 1996 regula esta previsão constitucional, estabelecendo 

inclusive os critérios e as situações nas quais poderá a Administração realizar a contratação 

direta, isto é, aquela que não é precedida do procedimento licitatório. Neste diploma 

normativo é prevista a contratação de artistas e serviços artísticos por meio de licitação na 

modalidade concurso, excedendo-se nos casos de contratação de artistas aclamados pela 

crítica e pelo público, hipótese de inexigibilidade de licitação. Contudo, a doutrina tem 

entendido que a licitação na modalidade concurso seria inviável pela Administração, que não 

é dotada da capacidade necessária para julgar os dotes artísticos e criativos das obras que 

desejasse contratar36.  

Diante disso, confrontaremos agora o procedimento administrativo acima 

descrito com os elementos necessários para a efetivação do direito à participação na vida 

cultural, elencados pela UNESCO e reafirmados pela Corte IDH, com destaque especial aos 

requisitos de disponibilidade e acessibilidade. 

Quanto ao requisito da acessibilidade37, a contratação de um artista pela 

Administração se revela como uma das formas de concretização do direito à cultura, uma vez 

que possibilita as condições necessária à produção cultural. Por sua vez, sob a ótica da 

disponibilidade38, o patrocínio público a uma obra de arte ou artista, sem sombra de dúvidas, 

torna sua produção acessível em grandes escalas, pelo que possibilita o amplo usufruto da 

população desta determinada obra.  

 
36 CABRAL NETO, Cirino Adolfo. Inexigibilidade de licitação: contratação de artistas. Leme: Cronus, 2009, p. 

75 
37 CORTE INTERAMERICANDA DE DIREITOS HUMANOS. Comunidades Indígenas Miembros de la 

Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina. Sentença de 6 de fevereiro de 2020, §241. 
38 Idem. 
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Com efeito, a contratação de artistas pela Administração Pública se mostra 

como uma forma de efetivação do direito à cultura, em acordo com a previsão dada pelo 

SIDH. Contudo, a problemática enfrentada por esse artigo vai além disso, pois, tendo em vista 

que o procedimento de licitação é marcado pela excessiva burocracia e demora, a sua 

imposição em algumas situações pode oferecer óbices ao pleno gozo do direito à cultura. 

A partir disso a temática da inexigibilidade emerge, pois, em que pese previsto 

em lei, o procedimento de licitação perde sentido quando aplicado à contratação de serviços 

artísticos, como fora tratado aqui. Esta questão será mais explorada no próximo tópico, no 

qual trataremos também da inexigibilidade de licitação como uma forma de aprimoramento da 

efetivação do direito à cultura à luz da normativa do SIDH. 

 

 

4. O FINANCIAMENTO DOS BLOCOS AFRO-BAIANOS POR MEIO DOS 

EDITAIS DE LICITAÇÃO: INEXEGÍVEL OU NÃO? 

Como tratado anteriormente, a legislação brasileira estipula que a contratação 

de artistas deve ser antecedida pelo processo de licitação em modalidade de concurso, exceto 

nos casos da contratação de artistas consagrados pela crítica e pelo público. Ademais, a 

modalidade de concurso para a contratação de serviços artísticos se mostra impraticável, 

como sustenta doutrina sobre a matéria. 

Na análise do objeto do presente artigo – o financiamento dos blocos afro-

baianos para sua participação no carnaval de Salvador – nos debruçaremos sobre o edital 

“Ouro Negro” executado desde 2008 pelo governo do Estado da Bahia que seleciona por meio 

de procedimento licitatório entidades artísticas de promoção da cultura de matriz 

africana/índio para desfilar nos dias de carnaval em Salvador.  

No Edital para o Carnaval de 2020, foi prevista a contratação do tipo fomento, 

para as pessoas jurídicas sem fins lucrativos; e a do tipo convênio, para as pessoas jurídicas 

com fins lucrativos. O edital estabeleceu os critérios para as duas formas de contratação, 

listando os documentos necessários à participação dos interessados na seleção, que ficou a 

cargo de uma comissão avaliadora, que os julgou com base na viabilidade técnica e financeira 

e adequação aos objetivos do programa. 

Ocorre que, como noticiado pela mídia, dois dos mais tradicionais blocos afro 

tiveram suas propostas negadas com base no edital: o Olodum e o Ilê Ayiê. No caso do 

Olodum, após interposição de recurso e negociações como governo do estado, a agremiação 
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obteve o patrocínio necessário para o desfile nos dias de carnaval. O bloco Ilê Ayiê, por sua 

vez, teve recurso negado e restou prejudicado, desfilando por um dia a menos no carnaval, 

diferente do que tradicionalmente faz39.  

O debate a ser empreendido aqui não se centrará nas especificidades do edital 

que eventualmente tenham ensejado a denegação de recursos aos referidos blocos. Ao revés, 

aqui se debaterá sobre a conduta da Administração na imposição do edital de licitação para o 

financiamento de blocos tão tradicionais ao Carnaval de Salvador, de modo a se identificar se 

tal pratica se coaduna com desenvolvimento progressivo do direito à cultura e sua forma de 

efetivação estabelecidas pelo SIDH. 

Como já fora tratado, a contratação de serviços artísticos pela Administração 

Pública se impõe como uma importante forma de efetivação do direito à cultura, sob o prisma 

dos elementos da disponibilidade e da acessibilidade, elencados pela UNESCO e utilizados 

pela Corte IDH40. 

Outrossim, cabe trazer outro entendimento da Corte IDH aplicável à situação 

em análise. Trata-se da natureza da obrigação decorrente do art. 26 da CADH, que, para este 

tribunal impõe aos Estados o dever de adotar medidas necessárias a realização progressiva dos 

DESCA41. Adicionalmente, a Corte ressalta que a referida progressividade pressupõe a 

garantia efetiva destes direitos, de forma que se corrijam as desigualdades sociais e facilite a 

inclusão de grupos historicamente vulneráveis42.  

Consequente, a referida obrigação decorrente do art. 26 veda a omissão estatal 

na tarefa de implementar ações para a garantia do tipo de direito em comento, principalmente 

naquelas situações em que a ausência total de proteção dos DESCA põe em risco a vida e a 

integridade de um certo grupo de pessoas.43  

Com efeito, no caso sob análise, o financiamento público dos blocos afro-

baianos se impõe como medida de efetivação progressiva do Direito à Cultura, isto porque, ao 

 
39 CARVALHO, Eric Luiz; SOUZA, João. Carnaval: Em busca de recursos, blocos afro alteram tradições e 

criticam edital de financiamento. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/carnaval/2020/noticia/2020/02/13/carnaval-em-busca-de-recursos-blocos-afros-alteram-

tradicoes-e-criticam-edital-de-financiamento.ghtml>. Acesso em 16 de fevereiro de 2020. 
40 CORTE INTERAMERICANDA DE DIREITOS HUMANOS. Comunidades Indígenas Miembros de la 

Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina. Sentença de 6 de fevereiro de 2020, §241. 
41 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Poblete Vilches e outros Vs. Chile. Sentença de 

8 de março de 2018., §104. 
42 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Cuscul Pivaral e outros Vs. Guatemala. 

Sentença de 23 de agosto de 2018, §146. 
43 Idem 
 

https://g1.globo.com/carnaval/2020/noticia/2020/02/13/carnaval-em-busca-de-recursos-blocos-afros-alteram-tradicoes-e-criticam-edital-de-financiamento.ghtml
https://g1.globo.com/carnaval/2020/noticia/2020/02/13/carnaval-em-busca-de-recursos-blocos-afros-alteram-tradicoes-e-criticam-edital-de-financiamento.ghtml


 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

216 
 

mesmo tempo que impulsiona a produção cultural popular, se mostra como medida redutora 

das desigualdades históricas produzidas pelo racismo estrutural presente na sociedade baiana. 

Dito isso, tem-se que a imposição do procedimento licitatório antecedente à 

contratação dos blocos-afro baianos tradicionais – como o Olodum e o Ilê Ayiê – oferece 

dificuldades ao financiamento público destes blocos, sob o risco de não contarem com o 

patrocínio estatal em decorrência de eventual desacordo com as norma do certame de 

licitação, como aconteceu em 2020. Em tais casos, a fruição do direito a cultura se encontra 

obstada, do mesmo modo que obrigação de dotá-la de progressividade é inobservada.   

Desta forma, defendemos que o financiamento das entidades carnavalescas de 

promoção da cultura afrodescendente tradicionais no carnaval de Salvador deveria acontecer 

de forma direta, sem a necessidade de ser precedida por procedimento licitatório, em atenção 

às disposições do SIDH em matéria do desenvolvimento progressivo dos DESCA aqui 

tratadas.  

 

 

5. CONCLUSÕES 

Como se vê, com base na normativa dada pelo Sistema Interamericano de 

proteção aos Direitos Humanos, notadamente o art. 26 da CADH e a interpretação deste 

dispositivo realizada pela Corte IDH, identificamos o financiamento público dos blocos afro-

baianos como importante meio para a realização do direito cultura.  

Outrossim, com base no caráter de progressividade decorrente da obrigação de 

implementação dos DESCA, sustentamos que tal financiamento deveria acorrer de forma 

direta, sem a necessidade de ser precedido de licitação, pois se opera como forma de 

reparação histórica à população negra.  

Isto porque, em que pese a lei brasileira imponha como regra a realização do 

procedimento de licitação anterior à contratação realizada pela Administração Pública, a 

atuação desta deve se pautar, também, na normativa fornecida pelo SIDH, sob pena de 

controle externo via controle de convencionalidade.  

O referido controle de convencionalidade se pautaria na jurisprudência da 

Corte IDH, no âmbito da qual fora reconhecida a proteção ao direito à participação cultural e 

a natureza progressiva da obrigação de realização dos DESCA, ambas dadas pela 

interpretação do art. 26 da CADH. 
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Com base nas contribuições de Marilena Chauí, também for possível 

identificar e delimitar a realização do direito à cultura como uma decorrente da relação entre 

Estado e cultura. Esta última, por sua vez, deve ter seu conceito pensado dentro da noção de 

uma sociedade estratificada em classes sociais, com destaque para a cultura popular, produto 

da classe trabalhadora.  

Em tal panorama, identificamos o carnaval como um produto da cultura 

popular, que se impõe como um palco para manifestação democrática da população, 

abarcando os mais diversos ritmos musicais e estilos de dança. Neste cenário, os blocos afro-

baianos assumem o papel de reafirmar a cultura africana viva até hoje na sociedade baiana e 

ao mesmo tempo o papel antirracista, na denúncia das mazelas que assolam esse povo há 

muitos anos. É sobre isso que fala a canção que introduziu este artigo, que por sua vez 

corrobora com a ideia aqui defendida: que o protesto dos blocos afro-baianos seja ouvido e se 

faça valer.  
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RESUMO: 

O presente trabalho objetiva traçar relação entre a atuação da Rede Emancipa Movimento 

Social de Educação Popular e a efetivação do direito humano em educação. Para tanto, 

realizou-se uma pesquisa qualitativa a partir de levantamentos acerca da definição de 

educação em âmbito nacional e internacional, arcabouços legislativos, histórico e de políticas 

de acesso à educação. Posteriormente, efetivou-se um estudo de caso sobre um dos cursinhos 

da Rede Emancipa, o Cursinho Popular Martin Luther King. Observou-se que em meio a 

dificuldades de acesso ao direito à educação no Brasil, a Rede aparece como importante ator 

na luta por esse direito. Isto, através de construção coletiva, pautando-se pelo questionamento 

das estruturas sociais e buscando a libertação do indivíduo e o exercício da cidadania tendo a 

educação como meio. E, consequentemente, lutando, também, por outros direitos. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação e direitos humanos. Movimentos Sociais. Direitos 

Humanos. Educação Popular. 

 

ABSTRACT:  

The present work aims to link the pratice of Rede Emancipa (stands for Emancipation 

Network), a social movement of popular education, and the achievement of education as 
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human right. To do so, a qualitative research was conducted to raise information about the 

definition of education in national and internacional scopes, legislative bases, historical data 

and policies on education access. Afterwards, a case study was attained from a prep school, a 

member unit of Rede Emancipa, named after Martin Luther King. It was observed that in 

between the dificulties to access education in Brazil, this network shows up as an important 

player in the struggle for this right. This is done through a collective process, guided by social 

structure contestation, looking for individual liberation and full exercise of citizenship having 

education as a method. Consequently, the struggle for other rights arises as well. 

KEYWORDS: Education and Human Rights. Social Movements. Human Rights. Popular 

Education. 

 

  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O conceito de educação aparece ao longo da Constituição Federal brasileira de 

1988 no decorrer de diversos artigos. Uma das características principais que é dada ao termo, 

é sua interpretação enquanto direito social.  Ressalta-se que a definição de direito social 

decorre de um processo histórico e que foi sendo estabelecido em cartas magnas ao longo da 

história com enfoque no século XX (RAMOS, 2016). 

Não obstante, a educação é elencada em vários instrumentos e também 

ordenamentos legislativos, tais quais a Lei Nº 9.394/96, que dispõe sobre estabelecimento das 

então diretrizes e bases da Educação Nacional (LDB); a Lei Nº 8.069/1990, sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente; e o Plano Nacional de Educação (PNE), designado pelo Artigo 

214 da Constituição Federal. 

Ademais, vale ressaltar também dispositivos referentes à educação no cenário 

internacional, no que tange o Direito Internacional dos Direitos Humanos, como a própria 

Declaração de Direitos Humanos (DUDH). Destacam-se aqui alguns dos Tratados 

promulgados pelo Brasil no século passado, tendo como exemplo, o Pacto Internacional sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; Convenção sobre os Direitos da Criança; Protocolo 

Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Humanos 

Econômicos, Sociais e Culturais e a Conferência de Jomtien, servindo de subsídio para a 

formulação da Declaração Mundial sobre Educação para Todos. 
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E, trazendo-se o levantamento histórico para o século XXI, elenca-se os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que dentre a listagem de 17 Objetivos, 

destina um tópico exclusivo com finalidade de “assegurar a educação inclusiva e equitativa de 

qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos” 

(PLATAFORMA AGENDA 2030, 2019). 

Todavia, é importante elucidar que não se faz suficiente apenas a análise 

meramente jurisdicional dos instrumentos visando garantia à educação, e sim, a leitura do 

cenário educacional em que se propõe, além do levantamento da efetividade dos aparatos 

(FLACH, 2009). 

Observa-se no Brasil, um cenário preocupante no que tange à educação, não 

apenas em relação ao acesso, permanência, ou desigualdades de aprendizagem, e demais 

espectros dentro da eficácia da formalidade do ambiente escolar, mas, também, no que tange à 

efetividade da educação no âmbito do alfabetismo e exercício da cidadania. 

De modo geral, pode-se dizer que o Brasil, ainda que com ampliação de 

políticas educacionais na Educação Básica e Superior nas últimas décadas –como busca 

explorar o artigo em questão-, encontra-se num cenário preocupante imerso em desigualdades 

(salienta-se aqui às que tangem inequidades raciais e de classe). 

Diante disso, cabe retomar um dos artigos da supracitada LDB que traz em seu 

escopo a seguinte redação:  

 

A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais. (BRASIL, 1996) 

 

Assim, expõe-se a importância de múltiplos atores na construção visando a 

garantia do direito à educação, de forma ampla e integral. Destarte, questiona-se aqui, então, a 

relação dos cursinhos populares quanto à educação, tendo-se esta última conceptualizada 

enquanto um direito humano. Para tanto, pretende-se suscitar a discussão partindo-se da 

análise da Rede Emancipa – Movimento social de Educação popular.  
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Isto, porque, a Rede Emancipa, para além de um espaço em que busca a 

inserção de jovens no ensino superior, tem como uma de suas bases, tal qual prediz sua 

própria nomenclatura, a Educação Popular. 

 

Educação popular é um processo que engloba ensino e 

formação voltada para o povo. É uma concepção de 

educação que conta com a participação da comunidade e 

se apoia em sua realidade, com o objetivo de formar 

pessoas protagonistas para a construção de mudanças 

(HURTADO, 1992 apud ARAGÃO, 2015) 

 

Logo, a educação, aqui, aparece como fim direto e como meio indireto para 

luta em torno de outros direitos. E, a Rede Emancipa, enquanto um movimento social que se 

organiza em rede, de forma voluntária, instiga o ingresso à universidade e, sobretudo, a 

emancipação do indivíduo. 

Buscando-se focalizar o estudo, o presente artigo consistirá numa pesquisa 

qualitativa em que, na primeira etapa, trará levantamentos acerca da definição de educação em 

âmbito nacional e internacional, e, posteriormente, partir-se-á à análise do arcabouço 

legislativo, histórico e de políticas de acesso à educação, com recorte à superior. Por fim, trará 

por um estudo de caso sobre um dos cursinhos da Rede Emancipa, o Cursinho Popular Martin 

Luther King, localizado no bairro do Jd. Romano, extrema Zona Leste de São Paulo, 

buscando analisar o impacto da Educação Popular na construção da garantia do direito à 

educação. 

Para tanto, a análise far-se-á, metodologicamente, a partir do exame da forma 

com a qual a Rede se constrói e atua e, também, por um estudo de um questionário aplicado 

aos estudantes que integraram o Cursinho em questão no ano de 2019. 

 

 

2. A EDUCAÇÃO EM ÂMBITO DA JURISDIÇÃO NACIONAL 

 

A análise da educação na jurisdição nacional inicia-se aqui pela Carta Magna. 

Segundo o artigo 6º da mesma, a educação é vista enquanto um direito social: 
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São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. (BRASIL, 

1988) 

 

Tem-se aqui a definição de direitos sociais partindo de sua construção no 

cenário de extrema miséria no século XVIII, em meio à luta pela ampliação da gama de 

direitos tais quais educação e assistência social. E, vê-se aqueles sendo estabelecidos 

constitucionalmente nas Constituintes do México em 1917, República da Alemanha em 1919 

e, no Brasil em 1934 (RAMOS, 2014). 

 

Ademais, 

  

Os direitos sociais consistem em um conjunto de 

faculdades e posições jurídicas pelas quais um indivíduo 

pode exigir prestações do Estado ou da sociedade ou até 

mesmo a abstenção de agir, tudo para assegurar 

condições materiais mínimas de sobrevivência. 

Historicamente, os direitos sociais são frutos das 

revoluções socialistas em diversos países (...) (RAMOS, 

2014). 

 

Para além disso, a educação também é elencada tal qual um direito de todos e 

dever do Estado e da família, no Artigo 205 da Constituição Federal (1988), em que se 

instaura como norte a construção da mesma a partir da ação colaborativa pela sociedade como 

um todo. Ainda nesse artigo, a Carta propõe que a educação tenha como objetivo a formação 

do cidadão voltado ao seu pleno desenvolvimento, à prática da cidadania e sua qualificação ao 

mercado de trabalho. 

A Constituinte pode ser interpretada como inclusiva, ao transpor enquanto 

dever do Estado o atendimento educacional especializado a pessoas com deficiência e 

democrática ao impulsionar programas suplementares de material didático escolar, transporte, 
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alimentação e assistência à saúde, ofertar ensino noturno e, também, níveis mais elevados do 

ensino, da pesquisa e da criação artística. 

O texto constitucional incorporou, especificamente no Artigo 206, princípios 

referentes à igualdade de acesso e permanência na escola, liberdade na aprendizagem, 

pesquisa e divulgação e pluralismo no ensino. Além disso, instituí também a gratuidade e 

oferta da educação básica dos 4 aos 17 anos, ambos enquanto obrigatoriedades do Estado, e, 

ainda, estabelecendo vinculação orçamentária destinada exclusivamente ao financiamento da 

educação.  

Destarte, a educação é posta como uma obrigação prestacional estatal que tem 

sua aplicabilidade ditada, também pela Lei Maior, às respectivas competências de cada ente 

federativo. Contudo, tendo-se em vista que, União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

deverão atuar em regime de colaboração nos sistemas de ensino.  

Todavia, cabe aqui mencionar, ressalvas de competências descritas 

constitucionalmente, como a privativa da União, que a responsabiliza a legislar sobre as 

diretrizes e bases da educação nacional, como disposto no Artigo 21. Tal ordenamento 

impulsionou para que em 1996, fosse sancionada a Lei Nº 9.394/96, que, já em seu 

preambulo, elenca a tratativa do estabelecimento das então diretrizes e bases da Educação 

Nacional. E, para além de definir a forma com a qual a educação deve ser organizada 

nacionalmente, descreve quanto aos níveis e modalidade de educação e ensino, e dispõe 

acerca da conceptualização da temática educacional: 

 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1996) 

 

Ainda na esfera educacional, outro aparato legal que merece destaque é a Lei 

Nº 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que visa resguardar 

o direito à criança e ao adolescente à educação, e de modo similar à LDB, também 

objetivando o preparo nas esferas do desenvolvimento pessoal, cidadão e mercadológico do 

indivíduo (BRASIL, 1990). 
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Por último, merece destaque também no domínio constitucional, o Plano 

Nacional de Educação (PNE), designado pelo Artigo 214, de duração decenal com o objetivo 

de: 

 

(...) articular o sistema nacional de educação em regime 

de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e 

estratégias de implementação para assegurar a 

manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos 

níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas 

dos poderes públicos das diferentes esferas federativas 

(...)(BRASIL, 1988) 

 

O Plano, conforme dispõe a legislação, busca erradicar o analfabetismo, 

universalizar o atendimento escolar, melhorar a qualidade do ensino, estabelecer metas de 

aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, dentre 

outros.  

O PNE pretende, logo, padronizar o ensino, principalmente assegurando uma 

formação adequada dos professores, infraestrutura mínima em todas as escolas, além de 

objetivos e direitos de aprendizagem comuns a todos os alunos (SAMPAIO e OLIVEIRA, 

2015). No decorrer dos anos, desde sua instituição legal, houve o estabelecimento de dois 

Planos, um datando de 2001 a 2010, e outro, ainda em vigor, iniciado em 2014 findando em 

2024.  

Os PNEs têm como um dos propósitos, então, determinar estratégias para 

políticas educacionais. Contudo, há críticas em torno dos mesmos, visto não assegurarem 

consequências práticas ao passo em que não designam responsáveis para alcançar metas e 

nem penalidades em casos de não cumprimento do mesmo (FILHO e SOUZA, 2019). 

Por fim, pode-se perceber que os instrumentos supracitados, partem do mesmo 

ponto quanto aos objetivos finais da educação formal. Ademais, também tiveram suas 

construções envoltas numa conjuntura de recente democratização e de promulgação de uma 

nova constituinte que envolvem, conjuntamente, um arcabouço de direitos e garantias em 

diversas instâncias, como educação, saúde, segurança, dentre outros, evidenciando-se o papel 

de Estado garantidor de direitos sociais, como já elencado previamente. Não obstante, 
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ressalta-se aqui que tais construções foram impulsionadas por mobilizações sociais que 

aclamavam por democracia e direitos.  

 

3. A EDUCAÇÃO NO DIREITO INTERNACIONAL 

 

Tratando-se do direito internacional dos Direitos Humanos, independente da 

temática, o primeiro instrumento que tende a ser evocado é a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (DUDH) da Organização das Nações Unidas. 

Conforme Bobbio (1992), a Declaração Universal dos Direitos do Homem 

pode ser acolhida como a maior prova histórica até hoje dada do consensus omnium gentium 

sobre um determinado sistema de valores.  

E, fazendo-se o recorte para o debate aqui então suscitado -educacional-, a 

DUDH, em seu Artigo XXVI, traz alguns tópicos específicos acerca do tema, sendo o 

primeiro: 

 

Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será 

gratuita, pelo menos nos graus elementares e 

fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A 

instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem 

como a instrução superior, esta baseada no mérito (ONU, 

1948). 

 

Vê-se, então, que as legislações brasileiras supramencionadas na seção 

anterior, entram em consonância com as diretrizes da Declaração no que tange à gratuidade, 

obrigatoriedade e enfoque na formação profissional da educação. Enfatiza-se, que não se 

pretende alongar no debate em torno da força vinculante da Declaração, para além de das 

vertentes em torno da interpretação, observa-se unicamente as diretrizes partilhadas entre os 

instrumentos. 

Os demais pontos dentro do artigo analisado, também se encontram em 

concordância à jurisdição do Brasil ao abordarem o enfoque da instrução orientada ao “Pleno 

desenvolvimento da personalidade humana” e de destacarem o papel da família, em 

específico, os pais, na escolha da instrução dos filhos. 
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Versando pelo direito à educação na linha do desenvolvimento do individuo, 

elenca-se aqui a promulgação de Pactos e Tratados pelo Brasil, tais quais: Pacto Internacional 

sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, pelo Brasil, em que destacam-se os artigos 13 

e 14; Convenção sobre os Direitos da Criança o artigo 18,; o Protocolo Adicional à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Humanos 

Econômicos, Sociais e Culturais.  

No percurso histórico de Declarações Internacionais, traçando-se paralelos com 

educação, retoma-se, então, à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, admitida pela 

Convenção Nacional Francesa em 1793, cujo Art. XXII instituí a instrução enquanto 

necessidade de todos. Tendo a sociedade enquanto dever da sociedade favorecer com todo o 

seu poder o progresso da inteligência pública e colocar a instrução ao alcance de todos os 

cidadãos (FRANÇA, 1978). 

Porém, é no século XX, que o cenário internacional demonstra mais empenho 

na construção e visibilidade dos direitos sociais, conforme mostram Machado e Oliveira 

(2001), ao definirem o século enquanto período voltado à ampliação do reconhecimento dos 

direitos que devem ser garantidos a cada ser humano. Complementam também que, a 

educação atua como um pré-requisito para gozar de outros direitos, logo, a educação tem para 

si a função percussora diante dos demais Direitos do Homem. 

No fim dos anos 90, houve a discussão partilhada em meio a Conferência de 

Jomtien  tendo como proponentes agências da ONU, tais quais UNICEF e UNESCO, visando 

um debate sobre educação, gerando a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. De 

modo geral, a Declaração, composta por plano de ação, tinha como objetivos finalísticos: 

 

(...) satisfazer as necessidades básicas da aprendizagem 

de todas as crianças, jovens e adultos. O esforço de longo 

prazo para a consecução deste objetivo pode ser 

sustentado de forma mais eficaz, uma vez estabelecidos 

objetivos intermediários e medidos os progressos 

realizados. Autoridades competentes, aos níveis nacional 

e estadual, podem tomar a seu cargo o estabelecimento 

desses objetivos intermediários, levando em consideração 

tanto os objetivos da Declaração quanto as metas e 
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prioridades gerais do desenvolvimento nacional (WCEFA, 

1990). 

 

E, trazendo-se o levantamento histórico para o século XXI, ainda no rol de 

Conferências Internacionais, destaca-se a Declaração de Dakar , que foi resultante da Cúpula 

Mundial de Educação ocorrida em Dakar, Senegal em 2000. A Declaração segue o já 

estabelecido na Declaração Mundial de Educação para Todos, além de ratificar o 

comprometimento dos países signatários a alcançarem os objetivos e as metas de Educação 

Para Todos (EPT).  

Ademais, elencam-se aqui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). Pactuado em 2015 por diversos países, os ODS partem de um plano de ação para 

erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a 

prosperidade (ONU, 2015) 

De modo geral, os ODS representam: 

 

(...) a continuidade de ações empreendidas no nível global 

que buscam avançar em uma agenda comum para o 

desenvolvimento, processo iniciado com os ciclos de 

conferências mundiais realizadas de maneira mais 

sistemática a partir da década de 1990 e com a aprovação 

dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que 

vigoraram entre 2000 e 2015 (AÇÃO EDUCATIVA, 2017) 

 

E, dentre a listagem de 17 Objetivos, destaca-se aqui o de número 4, que tem 

como propósito “assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos” (ONU, 2015) que se relaciona 

diretamente com a temática central do artigo aqui exposto.  

E, visando implementar o ODS 4, na esteira da efetivação da educação, insere-

se a Declaração de Incheon assinada por diversos países, nos quais se incluí o Brasil, durante 

o Fórum Mundial de Educação.  

A Declaração vê a educação enquanto impulsionador essencial e fundamental 

para se alcançar os demais ODS. Além disso, instituiu um Marco de Ação tendo como 

centralidade uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e à educação ao longo da vida 
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para todos. Para tanto, os 184 estados-membros da UNESCO que adotaram o Marco, 

comprometem-se a adotarem um conjunto de estratégias tais quais fortalecimento de políticas, 

planos, legislações que versem -direta ou indiretamente- sobre educação. 

Diante de tudo até aqui exposto, não se pretende findar os diálogos em torno da 

historicidade da educação enquanto direito, até porque: 

 

É preciso entender que a constituição histórica tanto do 

direito como da educação, embora em constante 

movimento, não ocorre simultânea e linearmente, havendo 

momentos de avanços, estagnação e novos processos de 

avanços. O movimento histórico dos dois fenômenos, 

educação e direito, não está e não estará plenamente 

acabado, pois considerando tratar-se de processo 

dialético e contraditório, estão em constante 

transformação (FLACH, 2009, pág. 516). 

 

Para dar início à próxima seção, é importante elucidar que também não se faz 

suficiente a análise meramente jurisdicional dos instrumentos visando garantia à educação, e 

sim, a leitura do cenário educacional em que se propõe, além do levantamento da efetividade 

dos aparatos, conforme proposto em algumas bibliografias: 

 

Por isso, discutir educação e direito ultrapassa a mera 

exposição da previsão legal, através de enumeração de 

dispositivos legais que versam sobre a questão, mas ir 

além do ordenamento jurídico positivo e entender as 

contradições da realidade concreta (FLACH, 2009, pág. 

501). 

 

4. CENÁRIO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

No Brasil, cerca de 2,8 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estão 

fora da escola. Deste total, 53% vivem em domicílios com renda per capita de até meio salário 

mínimo. E, ainda sobre o universo de crianças e adolescentes não inseridos, mais de 50% 
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destes têm entre 15 a 17 anos de idade, conforme mostra o Relatório do Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) de 2017. 

 

Gráfico 1 – Quantitativo de crianças e adolescentes fora da escola pela renda 

per capita 

 

 

  
Fonte: UNICEF, 2017. 

 

 

Além do âmbito censitário, essa exclusão também é envolta por desigualdades 

em torno de características regionais (Nordeste e Sudeste contam com números absolutos 

bastante discrepantes quando comparados às demais regiões) e pela diferenciação da 

localidade entre campo e cidade (os maiores percentuais de exclusão se concentram na zona 

rural) (UNICEF, 2017). 

E, quando analisados os dados à luz de suas peculiaridades de recortes das 

etapas escolares, vê-se que de 100 estudantes do Ensino Médio (EM), por exemplo, apenas 59 

concluem-no. E, destes que concluem o EM aos 19 anos, apenas 27,5% têm o nível de 

aprendizado adequado em português, e -ainda mais alarmante-, tão somente 7,3% mostram 

nível de aprendizado adequado em matemática (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2018). 

Números preocupantes são observados também em relação à equidade racial, 

no EM isto, porque, ao passo que quase cerca de 80% dos alunos brancos estão assistidos pelo 
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sistema educacional nessa etapa, apenas 60% de pretos e pardos encontram-se efetivamente 

matriculados. 

De modo semelhante aparece a inequidade quanto a alfabetização, já que a taxa 

de alfabetização da população de 15 anos ou mais em 2017 evidencia que enquanto 96% da 

população branca encontra-se alfabetizada, apenas cerca 90% da população de pretos e pardos 

se encontram na mesma situação. 

Observa-se no Brasil, um cenário preocupante no que tange à educação, não 

apenas em relação à exclusão, evasão ou desigualdades e demais espectros dentro da eficácia 

da formalidade do ambiente escolar, mas, também, no que tange à efetividade da educação no 

âmbito do alfabetismo, letramento e aprendizagem. Isto, porque apenas 12% da população 

brasileira pode ser considerada proficiente no alfabetismo, ou seja, aptos à elaboração textos 

de maior complexidade, interpretação tabelas e gráficos, resolução de situações problemas 

relativos a tarefas de contextos diversos, ao passo que, quase 30% dos brasileiros são 

entendidos enquanto analfabetos funcionais (LIMA; CATELLI JR., 2018). 

Quanto à Educação Superior, tem-se que o número de matrículas dos jovens 

com idade entre 18 e 24 anos no ano de 2019 corresponde a cerca 44% do grupo em questão. 

Tem-se, também, que este percentual tem aumentado na série que data de 2012 até 2019, 

conforme observa-se no gráfico abaixo:  

 

Gráfico 2 – Matrículas no Ensino Superior Brasileiro de jovens entre 18 e 24 

anos por ano 

 

 
  

Fonte: Observatório do PNE, 2019. 
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Todavia, ainda que com o aumento observado, a desigualdade racial se 

evidencia mais uma vez, visto a taxa entre os brancos matriculados no ensino superior 

corresponder a 46% em 2015, enquanto os pretos e pardos apresentaram taxas próximas à 

metade dessa porcentagem, com respectivamente 28,7% e 25,7%. 

Outro fator que merece destaque, é o socioeconômico, considerando que a 

porcentagem de matrículas no Ensino Superior ainda estar concentrada em setores mais 

privilegiados economicamente. 

 

Tabela 1 – Educação Superior: Porcentagem de matrícula da população de 18 a 

24 anos entre 2016 e 2017 

  

 

 
 

Fonte: Todos pela Educação, 2019. 

 

 

Nas últimas décadas, o cenário do Ensino Superior no Brasil vivenciou um 

contexto de ampliação de políticas educacionais de acesso, tais quais Prouni, FIES, expansão 

de universidades públicas, aumento no quantitativo de vagas, dentre outras. 

Nesse panorama, surgem também críticas acerca dos vieses por trás das 

políticas de expansão do Ensino Superior. Aquelas estão baseadas na ideia de que muitas das 

políticas pautam-se na lógica da mercantilização da Educação Superior, com vistas a adequar 

esse nível de ensino às demandas do capital financeiro internacional, em busca de novos 

mercados para manter sua hegemonia, sendo assim, implantadas reformas pautadas por uma 

política privatista e de desmonte do Estado social: 
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A garantia de acesso à educação superior precisa se 

fundamentar, portanto, a partir de uma equitativa 

igualdade de oportunidades a todos os membros da 

população que desejam e tenham condições de cursar este 

nível de ensino. Cabe questionar se as políticas de 

inclusão social no ensino superior, no Brasil, podem ser 

consideradas políticas de redistribuição de oportunidades 

(NEVES, 2011, pág. 212). 

 

Vale lembrar que a condição de déficit educacional, em parte brevemente 

descrito acima, está intrínseco e refletido na sociedade brasileira, demarcada por fortes 

desigualdades sociais, conforme indicadores sociais, como o de Gini -instrumento responsável 

pela medição grau de concentração de renda-, em que o Brasil aparece como quarto pior da 

América Latina e Caribe, atrás somente da Haiti, Colômbia e Paraguai (PNUD, 2017). Outro 

fator que chama atenção nessa análise é o fato de os quase 30% da renda do Brasil concentrar-

se nas mãos de apenas 1% dos habitantes do país, fazendo com que essa seja a maior no 

mundo, segundo o Relatório do World Inequality Database de 2018 (Piketty et al, 2018).  

Nesse cenário, cabe retomar o primeiro artigo da LDB, que traz em seu texto a 

seguinte redação:  

 

A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais. (BRASIL, 1996) (grifo 

nosso). 

 

Tem-se, assim, exposto a importância de múltiplos atores na construção 

visando o desenvolvimento educacional. Nesse sentido, elenca-se na próxima seção o papel 

de movimentos sociais no enfrentamento na redução de desigualdades, como cursinhos 

populares. 
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5. REDE EMANCIPA: MOVIMENTO SOCIAL DE EDUCAÇÃO POPULAR 

 

A Rede Emancipa surgiu enquanto movimento social em 2007 na formação do 

primeiro cursinho da rede, em Itapevi, nomeado de Chico Mendes. Um grupo de professores 

universitários e estudantes reuniram-se com o questionamento de não haver projetos voltados 

à educação popular na Grande São Paulo. E, num contexto histórico brasileiro de difícil 

acesso das populações pobres e periféricas a adentrarem o Ensino Superior, a Rede Emancipa 

aparece como forma de questionar e, também, mudar a realidade. 

  

A Rede Emancipa é um movimento social de educação 

popular que desde 2007 constrói um importante trabalho 

voltado à educação de jovens de escolas públicas. O 

principal foco de atuação da Rede Emancipa tem sido a 

organização de cursinhos populares pré-universitários 

para atender à demanda represada dos estudantes de 

escolas públicas pelo acesso ao ensino superior em geral, 

e às universidades públicas em particular (REDE 

EMANCIPA, [?]). 

 

Cabe, ainda. dizer que a Rede Emancipa desde sua fundação conta somatório 

de mais de milhares estudantes, educadores e coordenadores. Espalhada por todas as regiões 

do Brasil , a Rede contabiliza-se com o total de 69 cursinhos -majoritariamente em regiões 

periféricas-, na disposição de Unidades Federativas abaixo: 

 

 

Tabela 3 – Quantidade de Cursinhos por Unidades Federativas (UF) no início 

do ano de 2020: 
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UF Quantidade de cursinhos 

DF 3 

MG 9 

PA 4 

PR 1 

RJ 12 

RN 5 

RS 4 

SP 31 

Total geral 69 

 

 

A Rede vai além dos cursinhos populares, estendendo-se a projetos como, 

Emancipa Sem Fronteiras a imigrantes e pessoas em situação de refúgio; Emancipa Mulheres, 

voltado a debates de gênero; Emancipa voltado à alfabetização de jovens e adultos; Emancipa 

Quilombo; Emancipa Esporte; Emancipa com atividades de educação popular para jovens em 

privação de liberdade em centros de internação do DEGASE-RJ, além de cursinhos 

destinados à preparação de provas de Institutos Federais. E, recentemente, inaugurou-se a 

Universidade Emancipa, um projeto de formação de intelectuais orgânicos das classes 

populares (REDE EMANCIPA, [?]). Ademais, destacam-se outras atividades da Rede, tais 

quais ações de formação de professores e de quadros de liderança, cursos formativos e grupos 

de discussão. 

De modo geral, a Rede constrói conjuntamente com os estudantes, educadores, 

coordenadores e comunidade, ações motivadas pelo desejo de transformação social e política. 

Para tanto, enquanto espaço físico, utilizam-se de espaços e equipamentos públicos, como 

escolas, Centros Educacionais Unificados (CEUs), para as aulas que acontecem, em sua 

maioria, aos sábados. 

Agora, focalizando-se nas atividades dos cursinhos pré-vestibulares, observa-se 

que as ações políticas se mesclam com as ações pedagógicas, isto porque, aqui, considera-se 

todo e qualquer ato atribuído de um viés político. Logo, as metodologias escolhidas para o 

ensinar, veem-se ainda mais permeadas por contrastes que envolvem escolhas e decisões 
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políticas. Pois, parafraseando Paulo Freire, a educação, per si, é um ato político (FREIRE, 

1980). 

Destarte, as estratégias de atividade desenvolvidas pelos cursinhos enraízam-se 

no desejo de transformação da realidade pautada com porta de entrada, no debate do acesso ao 

ensino superior. Dado que, o objetivo de ingresso à universidade costuma ser a motivação dos 

jovens à procura pelo movimento social em questão. E, conjuntamente, esse desejo de 

transformação social e política, já inserida no debate ao ingresso à educação formal superior, 

se estende a outras áreas e demandas. 

Um dos grandes diferenciais do conjunto de Cursinhos, é o fato de todos se 

integrarem numa Rede, corroborando à construção de um projeto político pedagógico bastante 

orgânico, pautado em vieses e políticas definidas e construídos em sinergia. A característica 

da construção coletiva, transita na sala de aula e, também, nas articulações de coordenação. 

Além disso, outra singularidade, é o significado do Popular para a Rede. O que 

comumente é visto para as outras modalidades educacionais como em referência ao valor e 

custo mais baixo, aqui, é interpretado como sinônimo de povo e de exercício da cidadania. E 

se observa, na prática, ao fato de Cursinhos Emancipa não cobrarem nenhum tipo de taxa ou 

valor agregado aos alunos, e também não fazer seleção dos mesmos. Assim como se busca um 

acesso universal nas universidades, aqui, a via de acesso também se mostra dessa forma. 

Cabe ressaltar que o trabalho desenvolvido pelos professores se dá de forma 

voluntária e com práticas pedagógicas freirianas -um dos grandes referenciais e norteadores 

do trabalho desenvolvido pelo movimento-. Todavia, o conceito de voluntariado aqui parte do 

também de leituras de Freire, em que se crê no educando e não o vê como objeto de estudo 

e/ou mudança. E, sim, como sujeitos ativos e detentores de direito, visto que  “Crer no povo é 

condição indispensável à mudança (FREIRE, 1970, pág.31). 

Pretende-se, então, nas salas de aula, romper-se com metodologias tradições e 

lógicas hierárquicas, aproximando-se o máximo possível de relações horizontais que possam 

ser construtivas para ambos os envolvidos.  

Objetiva-se, ademais, romper também com o desenho de educação bancária 

definido por Freire cuja prática: 

 

(...) se dá a inconciliação educador-educandos, rechaça 

este companheirismo. E é lógico que seja assim. No 

momento em que o educador “bancário” vivesse a 
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superação da contradição já não seria “bancário”. Já 

não faria depósitos. Já não tentaria domesticar. Já não 

prescreveria. Saber com os educandos, enquanto estes 

soubessem com ele, seria sua tarefa. Já não estaria a 

serviço da desumanização. A serviço da opressão, mas a 

serviço da libertação (FREIRE, 1970, p.71). 

 

Outra forte característica da Rede, conforme supracitado, são os cursinhos se 

disporem, geograficamente, nas regiões periféricas das cidades em que se encontram, 

favorecendo a territorialidade dos estudantes e, também, dos professores, que muitas vezes se 

integram a cursinhos próximos de suas residências. Visa-se, assim, romper com a lógica 

geocentrada dos centros urbanos e transformando a própria periferia como centro. 

Todavia, faz-se importante também analisar como os alunos interpretam 

algumas das construções e características levantadas acima sobre o cursinho. Para tanto, 

propõe-se na próxima seção uma investigação acerca do Cursinho Martin Luther King. 

 

 

6. CURSINHO POPULAR MARTIN LUTHER KING  

 

Tendo-se em vista um dos enfoques de discussão na Rede ser a ocupação dos 

espaços e territorialidades, faz-se importante também, a análise do local em que o Cursinho se 

insere. E, em relação ao Cursinho Martin Luther King, tal qual parte da Rede, este encontra-se 

em região periférica, especificamente no bairro do Jardim Romano, que integra o distrito do 

Jardim Helena na Zona Leste de São Paulo. 

O distrito do Jardim Helena conta com cerca de 130 mil pessoas distribuídas ao 

longo de 9kmˆ2 e se distanciando aproximadamente 40 km do marco zero do município. Essa 

distância tão longínqua do centro em relação à periferia se reflete também em dados e 

indicadores referentes a serviços e equipamentos públicos. O Jardim Helena é um dos muitos 

distritos periféricos da cidade de São Paulo a deter taxas próximas de zero em relação à 

existência de cinemas, museus, teatros e equipamentos culturais em comparação ao número 

percentual de habitantes. Isso, num distrito que se caracteriza por uma das menores taxas de 

emprego formal de habitantes que integram a população em idade ativa (NOSSA SÃO 

PAULO, 2019). 
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Quanto à composição populacional, o distrito tem mais de 54% de pretos e 

pardos, configurando-se como o sétimo distrito mais negro do município, em comparação aos 

95 demais. Esse aspecto estrutural é de extrema relevância, tendo-se em vista a cor em que a 

desigualdade é imposta no cenário brasileiro como um todo, e, especialmente, no âmbito 

educacional, em que, por exemplo, observa-se uma diferença de 14 pontos percentuais entre 

jovens brancos e negros matriculados no Ensino Médio (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2018). 

A população que compõe o distrito mostra-se semelhante ao público que acessa 

o Cursinho, em que mais de 50% dos estudantes de 2019 considerou-se pardos ou pretos. 

Esses últimos dados são oriundos do levantamento feito a partir de questionários desenhados 

e aplicados pela coordenação do Cursinho aos estudantes que integraram o movimento em 

2019. Ao todo, foram obtidas 20 respostas acerca de elementos socioeconômicos e sobre 

opiniões sobre o decorrer do curso para o ano em específico.  

Não se pretende aqui, debruçar-se sobre todo o conteúdo abordado no 

formulário, focando-se apenas nos que se relacionam a forma com a qual a educação se 

constrói no Cursinho do Jardim Romano. Para tanto, é essencial demonstrar as 

vulnerabilidades sociais em que os estudantes estão envoltos em seu bairro. E, não só, mas 

também como o contexto de desigualdade social brasileira se evidencia e se acentua em 

bairros periféricos impactando diretamente a vida dos estudantes. Tanto o é, que mais de 25% 

dos estudantes alegam ter abandonado o curso, em algum momento, por dificuldades 

financeiras, tais quais ausência de dinheiro para subsidiar o transporte e a alimentação. 

Problema semelhante se mostra também quando mais de 30% deixa de assistir o período ideal 

de aulas, em decorrência da quebra de um micro-ondas responsável pelo aquecimento de 

marmitas levadas por muitos deles. 

Alguns estudantes relatam que abandonaram as aulas em decorrência do 

excesso de atividades semanais, deixando-os exaustos para as aulas aos fins de semana; 

transtornos de ansiedade ou por destinarem o tempo, até então para as aulas, agora, voltados 

ao cuidado de responsáveis e familiares doentes. 

Quando questionados sobre a relação do Cursinho com o ENEM, 70% dos 

estudantes consideram que o cursinho contribuiu diretamente para o seu preparo para a prova. 

Número bastante significativo para análise, tendo-se em vista que 80% dos estudantes 

realizaram o exame. Ademais, consideram que o dia-a-dia do Cursinho corroborou para se 

aprofundar nos conteúdos vistos previamente na escola. 
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Destaca-se aqui, também, o papel central de discussões trazidas não apenas 

transversalmente nas aulas de diferentes disciplinas, mas em momentos propícios para 

debates, como Círculo Emancipa caracterizado por ser: 

 

“(...) um espaço essencial e inegociável no qual, 

educandos e educadores, dispostos, em roda, olhando uns 

para os outros e tendo respeitado o direito de dizer e de 

ouvir, debatem temas do cotidiano, da família, do 

território, da cidade e de sua própria vida (REDE 

EMANCIPA, 2017).” 

 

Tendo a duração de uma aula, os estudantes e professores elencam temáticas e 

abrem-nas para o diálogo, visando-se, assim, desconstruir a imagem do professor enquanto 

detentor do saber, valorizar o conhecimento da comunidade estudantil e empoderamento de 

vozes de forma horizontal. Quanto a essa metodologia, vê-se que, no que tange o Martin 

Luther King, os estudantes, em sua grande maioria, 80%, aprovam-na.  

De modo similar, 60% dos estudantes consideram que o Cursinho contribuiu 

para se formar politicamente. Muitos deles, inclusive, apontam, em comentários do 

formulário, o papel do movimento social no questionamento à realidade. 

Mais uma vez, vê-se, então, o alinhamento da política da Rede à linha 

pedagógica de Paulo Freire ao construir um espaço em que o próprio individuo consiga 

contestar, pensar e problematizar criticamente as condições existenciais que lhe são postas. 

Isto, fundamentado na teoria da ação dialógica. 

 

“O diálogo é o encontro entre os homens, mediatizados 

pelo mundo, para designá-lo. Se, ao dizer suas palavras, 

ao chamar ao mundo, os homens o transformam, o 

diálogo impõe-se como o caminho pelo qual os homens 

encontram seu significado enquanto homens, o diálogo é, 

pois, uma necessidade existencial” (FREIRE, 1980). 

 

De modo geral, em relação à aferição final do Cursinho, tem-se que os alunos o 

avaliaram bem, visto que 100% destes dizem que indicariam o movimento a amigos e 80% 
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declaram interesse em voltar ao cursinho no ano seguinte. Dados estes aparecem como bons 

indicadores de resultados do trabalho proposto pela Rede, que consegue unir a luta pela 

educação buscando inserir indivíduos socialmente vulneráveis nas universidades ao mesmo 

tempo em que visa construir coletivamente a emancipação coletiva nos moldes do que Freire 

interpreta de liberdade. 

 

A liberdade, que é uma conquista, e não uma doação, 

exige uma permanente busca. Busca permanente que só 

existe no ato responsável de quem a faz. Ninguém tem 

liberdade para ser livre: pelo contrário, luta por ela 

precisamente porque não a tem. Não é também a 

liberdade um ponto ideal, fora dos homens, ao qual 

inclusive eles se alienam. Não é ideia que se faça mito. É 

condição indispensável ao movimento de busca em que 

estão inscritos os homens como seres inconclusos. Dai, a 

necessidade que se impõe de superar a situação 

opressora. Isto implica no reconhecimento crítico, na 

“razão” desta situação, para que, através de uma ação 

transformadora que incida sobre ela, se instaure uma 

outra, que possibilite aquela busca do ser mais (FREIRE, 

1980). 

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

A educação se constrói historicamente de modo a se impor como um direito. 

Não obstante enquanto direito humano e legitimado em Tratados e Convenções 

Internacionais, como também direito fundamental no cenário constitucional brasileiro. 

Todavia, observa-se dificuldades de acesso ao então direito no contexto brasileiro, 

principalmente analisando-se estruturas sociais de classe e raça. 

Tendo isso exposto, aparecem enquanto importantes atores, movimentos 

sociais que lutam pela garantia do direito à educação. E, dentre eles, coube aqui a explanação 

sobre a Rede Emancipa: Movimento Social de Educação Popular.  
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A Rede, em meio à luta pela educação, dedica-se ao questionamento das 

estruturas sociais como um todo, de modo a buscar a libertação do indivíduo e o exercício da 

cidadania tendo a educação como meio. Através de uma construção coletiva e freireana, ações 

e cursinhos que integram a Rede, como o Martin Luther King, lutam pela implementação de 

todo um arcabouço de direitos às classes que tradicionalmente se mantiveram à margem dos 

mesmos. Isto que, uma vez que lutar pela educação também acarreta direta e indiretamente, a 

luta por outros direitos, visto as características dos direitos humanos pautarem-se pela 

universalidade, indivisibilidade, e, a interdependência. A educação aqui é interpretada não 

somente como o fim, mas como o meio. Ademais, não se constrói pelo paradigma liberal de 

privilégio de poucos, e sim, de direito de todos. 
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RESUMO: 

O presente trabalho busca se debruçar no entendimento da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos principalmente sobre o princípio da proteção integral e o princípio do melhor 

interesse da criança, com base na Opinião Consultiva nº 17/2002. Diante do quadro atual de 

violência contra à criança revelado por Organizações Internacionais que abrangem o ambiente 

Interamericano, é importante que os Estados signatários das Convenções de proteção dos 

Direitos Humanos cumpram com o que lhes é determinado, dando proteção efetiva e garantia 

aos direitos das crianças, havendo tratamento correto para cada ser humano.  

PALAVRAS-CHAVE: Violência. Criança. Consulta nº 17/2002. Proteção da Criança. 

 

ABSTRACT:  

This paper seeks to focus on the understanding of the Inter-American Court of Human Rights, 

mainly on the principle of integral protection and the principle of the best interest of the child, 

based on Advisory Opinion No. 17/2002. In view of the current situation of violence against 

children revealed by International Organizations that cover the Inter-American environment, 

it is important that the States signatories to the Conventions for the protection of Human 

Rights comply with what is determined by giving effective protection and guaranteeing the 

rights of children, with correct treatment for each human being. 
 

1 Trabalho orientado pela Coordenadoria do Curso de Formação Direitos Humanos I, dirigido pelo Titular da 

Cadeira San Tiago Dantas, Doutor Alfredo Attié Jr.   
2 Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 

E-mail: joquebedisantosj@gmail.com 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

245 
 

KEYWORDS: Violence. Child. Consult nº 17/2002. Child Protection. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A proteção da criança demonstrou ser fator importante no final do século XX e 

início do século XXI, buscando a eficiência e o resguardo dos direitos do menor em 

instrumentos de abrangência internacional. 

Assim, o presente estudo tem por objetivo tratar da estrutura e finalidade da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, abordando suas funções, competência (consultiva 

e contenciosa), conforme os parâmetros definidos na Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos. 

No segundo capítulo se buscará trabalhar o conceito de violência, como 

também princípios extremamente importantes na efetivação dos direitos da criança, 

principalmente aqueles que procuram trazer proteção e segurança à criança, sendo eles o 

princípio da proteção integral e o melhor interesse da criança e outros aspectos deles 

decorrentes. 

O intento no terceiro capítulo é visualizar o entendimento da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos na Opinião Consultiva nº 17/2002 sobre a violência 

contra a criança no âmbito familiar, escolar e civil, tendo em vista que são ocorrências 

recorrentes, vistas como enraizadas culturalmente ou entendidas como necessárias ao 

desenvolvimento da criança, entretanto são graves violações aos direitos dos menores; 

também se procurará analisar os responsáveis pela tutela de tais direitos. 

O método de análise será o indutivo para o alcance das principais conclusões, 

com a realização de pesquisa bibliográfica de fontes primárias e secundárias. 

 

 

1. ESTRUTURA E FINALIDADE DA CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS 

Um dos instrumentos de maior relevância no Sistema Interamericano é a 

Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada Pacto de San José da Costa 

Rica. A Convenção reconhece e sustenta um rol de direitos civis e políticos semelhantes aos 

determinados pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos; ela não descreve de 
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forma específica os direitos sociais, culturais e econômicos, cabendo aos Estados o seu 

alcance progressivo de plena realização desses direitos3. 

A Convenção Americana, nas palavras de Piovesan, se trata de um “código 

interamericano de direitos humanos”, e deve ser visto como piso protetivo mínimo e não 

como um teto máximo de proteção, possuindo um duplo propósito, “a) promover e encorajar 

avanços no plano interno dos Estados; e b) prevenir recuos e retrocessos no regime de 

proteção de direitos”4. Sobre os Direitos Humanos, a responsabilidade do Estado é primária, e 

a ação internacional é uma ação suplementar, adicional e subsidiária5. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, nos termos de seu estatuto, é 

uma instituição judiciária autônoma, na qual possui por finalidade a aplicação e a 

interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos. 

A Corte possui funções jurisdicionais e consultivas, conforme dispõe o artigo 

2º do Estatuto da Corte Interamericana de Direitos Humanos; e suas deliberações ocorrem 

com um quorum de cinco juízes, sendo a decisão tomada pela maioria dos presentes, e em 

caso de empate, o Presidente fará o voto de qualidade6. 

Em sua competência contenciosa, tal Corte analisa a responsabilidade do 

Estado, pois ao ratificar a Convenção, esta se comprometeu a garantir, prevenir e investigar, 

utilizando todos os recursos disponíveis para impedir violações aos Direitos Humanos. A 

competência pode vir a ser identificada em ratione personae, ratione materiae e ratione 

temporis7. 

Em apertada síntese, o ratione personae apresenta a legitimidade dos Estados-

partes e da Comissão para acionar a Corte Americana8, ressaltando-se a competência 

facultativa da Corte, na qual é necessário o reconhecimento desta por parte do Estado. A 

competência material, ratione materiae, por sua vez, diz respeito ao conhecimento da Corte 

sobre qualquer caso em que possa aplicar e interpretar as disposições da Convenção9; 

 
3 PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 9ª edição, São Paulo: Saraiva, 2016, pp. 101-104. 
4 PIOVESAN, Flávia, op. cit., p. 105. 
5 Ibidem. 
6 ESTATUTO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Artigo 23. Disponível em: 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/v.Estatuto.Corte.htm. Importante também observar que: “As 

decisões, juízos e opiniões da Corte serão comunicados em sessões públicas e serão notificados por escrito às 

partes.  Além disso, serão publicados, juntamente com os votos e opiniões separados dos juízes e com quaisquer 

outros dados ou antecedentes que a Corte considerar conveniente” 
7 GUERRA, Sidney. A Proteção Internacional dos Direitos Humanos no Âmbito da Corte Interamericana e 

o Controle de Convencionalidade. Revista do Programa de Pós Graduação da UFC, pp. 343-344, 347. 
8 CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Artigo 61. Disponível em: 

<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>.  
9 CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Artigo 62, 3. Disponível em: 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em 09/06/2020.  

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/v.Estatuto.Corte.htm
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
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enquanto a ratione temporis, por fim, revela um prazo determinado para declaração, nos 

termos do artigo 62, 2 da Convenção. Caso não haja reconhecimento formal do Estado com 

relação a um caso manifestado, a pessoa injustiçada ou os seus familiares poderão acionar a 

Corte10. 

As sentenças proferidas pela Corte devem ser adequadamente motivadas, e 

podem determinar que o Estado cesse a violação aos direitos elencados na Convenção, como 

também indenize a vítima ou sua família. A sentença é fruto do livre convencimento dos 

juízes e tem caráter obrigatório; a solução amistosa no campo da Convenção é decorrente da 

negociação entre o Estado e o peticionário11. 

Os Estados-partes também podem encaminhar consultas para a Corte, na qual 

se manifestará emitindo pareceres sobre a harmonia entre os instrumentos internacionais e as 

leis internas dos Estados12. 

Dada uma breve síntese sobre a Organização da Corte e a responsabilidade dos 

Estados frente às graves violações de Direitos Humanos, cabe prosseguir ao conhecimento da 

Proteção do Infante, bem como a definição do que seria violência e os seus impactos em uma 

criança. 

 

 

2. VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA 

 

2.1. CONCEITO DE CRIANÇA 

Lopes e Chaves Oliveira abordam a definição de criança contida no artigo I da 

Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, pelo qual admite-se criança como todo 

indivíduo com menos de 18 anos de idade, salvo se no Estado de residência dessa pessoa a 

maioridade for regulamentada com uma idade maior13.  

Daniel O´Donnell também dispõe dessa definição e vai além. Segundo o autor, 

a definição contida na versão inicial proposta pelo país polonês em 1978 definia criança como 

todo indivíduo desde seu nascimento até a completude dos 18 anos; entretanto alguns países 

defenderam, à época, que a ideia de criança passa a existir desde sua concepção, não somente 

 
10 GUERRA, Sidney. A Proteção Internacional dos Direitos Humanos no Âmbito da Corte Interamericana 

e o Controle de Convencionalidade. Nomos Revista do Programa de Pós-Graduação UFC, v. 32 n. 2 (2012): 

jul./dez. 2012. Disponível em: <http://periodicos.ufc.br/nomos/article/view/365>. Acesso: 27/02/2020. 
11 GUERRA, Sidney. Op. cit., p. 351. 
12 Idem, p. 346. 
13 LOPES, Ana Maria D´Ávila; CHAVES OLIVEIRA, Jane. A Doutrina da Proteção Integral na Jurisprudência 

do Sistema Interamericano de Direitos Humanos Relativa aos Direitos das Crianças.  

http://periodicos.ufc.br/nomos/article/view/365
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desde seu nascimento. Tal divergência levou o Grupo de Trabalho a adotar um documento 

que registrava um compromisso de que seria eliminado o termo “nascimento” do texto 

original14.  

Além disso, diz o referido autor, o projeto inicial apresentava a exceção 

genérica, permitindo o afastamento da aplicação da convenção aos indivíduos com menos de 

18 anos de idade nos casos em que o país de residência do menor adotasse uma idade superior 

ou inferior para considerar a maioridade. 

O´Donnell defende que a importância de um Estado estabelecer uma média 

coerente para a fixação da idade mínima para o reconhecimento da maioridade, alegando que 

“quanto maior seja a discrepância entre os 18 anos e a norma nacional, mais difícil será 

fundamentá-la”, de forma que os países devem estabelecer critérios coerentes com a 

Convenção para justificar as exceções adotadas em seus territórios de forma também coerente, 

como em casos de recrutamento de forças armadas, por exemplo15. 

 

2.2. COMO AS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS DEFINEM VIOLÊNCIA E 

SEUS IMPACTOS NA VIDA DAS CRIANÇAS 

A Organização Mundial da Saúde define violência como uso intencional da 

força ou poder físico, ameaçado ou atual, contra si mesmo, contra outro, contra um grupo ou 

comunidade, que resulta ou pode resultar em ferimentos, danos psicológicos, mau 

desenvolvimento ou deficiência, e morte16. 

A referida Organização entende que violência contra a criança inclui toda 

forma de violência física, sexual e emocional, exploração, abandono e tratamento negligente. 

Assim, maus tratos contra a criança é visto como violência perpetrada por adultos em posição 

de responsabilidade, confiança e poder17. Segundo a Organização, em todo o mundo, cerca de 

1 (um) em cada 4 (quatro) adultos foram fisicamente abusados quando crianças. 

Na definição, o “uso de poder” também inclui negligências ou atos de omissão, 

mesmo que o mais comum sejam atos comissivos. Dentre os componentes definitivos de 

violência, como “o uso de força física e poder”, devem ser compreendidos e abordados os atos 

 
14 O´DONNELL, Daniel, A Convenção sobre os Direitos da Criança: Estrutura e Conteúdo. Disponível em: 

https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Publicacoes/A_Conven_Dir_Crian_1989.pdf. 

Acesso: 09/06/2020. 
15 O´DONNELL, Daniel, A Convenção sobre os Direitos da Criança: Estrutura e Conteúdo. Disponível em: 

https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Publicacoes/A_Conven_Dir_Crian_1989.pdf. 

Acesso: 09/06/2020 
16  WORLD HEALTH ORGANIZATION. World Report on Violence and Health. 2002. 
17 PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. Violence Against Women and Violence Against Childre: 

What Can Health Systems do?. 

https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Publicacoes/A_Conven_Dir_Crian_1989.pdf
https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Publicacoes/A_Conven_Dir_Crian_1989.pdf
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de omissão ou negligência, e todos os tipos de abuso físico, sexual e psicológico, como 

também os suicidas e outros atos praticados contra si mesmo18. 

Os abusos contra crianças são assim entendidos: o abuso físico pode ser 

entendido como bater, espancar e chacoalhar; o abuso sexual, a seu turno, é compreendido 

como contato sexual ou exposição a atos ou materiais sexuais; o abuso psicológico ou 

emocional, por sua vez, consubstancia nos atos de ameaçar, insultar, ridicularizar e confinar; 

enquanto que negligenciar, por fim, refere-se ao ato de deixar de fornecer assistência médica, 

educação, abrigo ou outros elementos essenciais para o desenvolvimento saudável da criança 

quando possua os meios para fazê-lo19. 

Conforme dados da PAHO (Pan American Health Organization), na América 

Latina e na região Caribenha, cerca de 58% de meninos e meninas, entre 2 e 17 anos de idade, 

vivenciaram alguma forma de abuso físico, sexual ou emocional, a cada ano, correspondendo 

a mais de 99 milhões de crianças. 

A violência contribui para os altos índices de mortalidade e morbilidade na 

América Latina e Caribe, de modo que, além de morte e lesões físicas, a violência se 

prolonga, trazendo consequências para a saúde que talvez possam não ser rapidamente 

reconhecidas, incluindo questões de saúde mental, e sobretudo nas crianças, danos sociais, 

emocionais e no desenvolvimento cognitivo20. 

O fato das crianças terem pais ou cuidadores que sofreram abuso ou foram 

negligenciados, que presenciaram o uso de drogas e álcool, envolvimento a qualquer forma de 

violência, inclusive entre parceiros, aumenta os riscos de maus-tratos contra as crianças. 

Também possui influência a questão da criança viver em comunidades com alto desemprego, 

com falta de auxílio familiar e com altos índices de violência21. 

Dito isso, importante analisar a Convenção sobre os Direitos da Criança, 

buscando-se trabalhar os institutos que compõem o âmbito de amparo e defesa do infante. 

 

2.3. DA CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA 

Trata-se de um tratado internacional de Direitos Humanos, adotado pela ONU 

em 1989 e vigente desde 1990, e tem por objetivo a proteção do infante. No documento, o 

 
18 WORLD HEALTH ORGANIZATION. World Report on Violence and Health. 2002. Disponível em: < 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/full_en.pdf?ua=1 >. Acesso em 

09.06.2020.  
19 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Child Maltreatment. The Health Sector Responds. 2017. 
20 PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. Violence Against Women and Violence Against Children: 

What Can Health Systems do?. 
21 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Child Maltreatment. The Health Sector Responds. 2017. 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/full_en.pdf?ua=1
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pensamento da Convenção segue o entendimento do desenvolvimento integral da criança, na 

qual ela é vista como sujeito de direito, demandando absoluta prioridade e proteção especial22. 

Analisando o Preâmbulo da Convenção sobre os Direitos da Criança, esta 

dispõe que na Declaração Universal dos Direitos Humanos, as Nações Unidas se preocuparam 

em declarar que a infância tem direito a cuidados e assistência especiais. 

Ainda, declara que a família é um grupo fundamental perante a sociedade, e se 

revela um ambiente natural para crescimento e bem-estar principalmente das crianças. Elas 

devem receber proteção e assistência suficientes a fim de se posicionarem com suas 

responsabilidades perante a comunidade. A referida Convenção enxerga a família como um 

pilar, na qual irá conduzir a educação da criança “em um ambiente de felicidade, amor e 

compreensão”. 

Sobre a parte preambular da Convenção, O’Donnel diz que a relação triangular 

Estado-criança-família possui um espaço de muita relevância no referido instrumento: 

 

O sexto parágrafo preambular cita, em forma sintética, o 

mais belo e significativo dos Princípios consagrados pela 

Declaração de 1959, reconhecendo que “a criança, para 

o pleno e harmonioso desenvolvimento de sua 

personalidade, deve crescer no seio da família, em um 

ambiente de felicidade, amor e compreensão”. O quinto, 

fazendo eco da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem e do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 

Políticos sublinha a importância da família “como grupo 

fundamental da sociedade e ambiente natural para o 

crescimento e bem-estar de todos os seus membros, e em 

particular das crianças”, e a conseqüente necessidade de 

prestar à família “a proteção e assistência necessárias a 

fim de poder assumir plenamente suas responsabilidades 

dentro da comunidade”. O tema da relação triangular 

 
22 PIOVESAN, Flávia. Op. cit., p. 468. 
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Estado-criança-família ocupa um lugar importante na 

Convenção (...) (grifo nosso)23 

 

Nos termos do artigo 1º da Convenção, todo ser humano com menos de 18 

(dezoito) anos de idade é considerado criança, a não ser que a legislação determine que a 

menoridade seja atingida mais cedo. 

Em seu artigo 2º, o texto determina que os Estados Partes devem respeitar os 

direitos declarados na Convenção, sem discriminação que possa ser de raça, cor, sexo, idioma, 

religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, inclusive da origem da criança, de 

seus pais ou representantes legais; os Estados devem, ainda, adotar medidas adequadas e 

suficientes na proteção da criança de qualquer forma de discriminação ou punição em razão 

da condição, atividades, opiniões manifestas ou crenças que seus pais ou familiares tenham, 

bem como de seus representantes legais. 

No artigo 3º é consagrado o instituto do melhor interesse da criança, pelo qual 

requer que as instituições públicas ou privadas de assistência social, autoridades 

administrativas, órgãos legislativos, tribunais, e os próprios Estados Partes resguardem esse 

direito, devendo ser garantido por estes últimos que “as instituições, as instalações e os 

serviços destinados aos cuidados ou à proteção da criança estejam em conformidade com os 

padrões estabelecidos pelas autoridades competentes” principalmente sobre a saúde e 

segurança do infante.  

Conforme o entendimento da Convenção Americana dos Direitos Humanos, as 

“autoridades competentes” a que se refere o artigo 3º de seu texto se consubstanciam na figura 

dos Estados, os países, que estabelecem as medidas e os meios para a proteção dos direitos 

das crianças, sobretudo nas áreas da saúde e segurança dos menores de 18 anos. 

Os direitos das crianças encontram-se baseados sobre dois principais 

princípios, sendo, os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, os quais 

serão melhor tratados a seguir.  

 

2.1.1. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL 

A doutrina da Proteção Integral foi consagrada pela Convenção Internacional 

sobre os Direitos da Criança, aprovada em 20 de novembro de 1989 pela Organização das 
 

23 O´DONNELL, Daniel. Op. cit. Disponível em: 

https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Publicacoes/A_Conven_Dir_Crian_1989.pdf. 

Acesso: 09/06/2020. 

 

https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Publicacoes/A_Conven_Dir_Crian_1989.pdf
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Nações Unidas. Apesar de ter evidenciado o Princípio, a Declaração Universal de 1948 já 

tinha posto a ideia de assistência e cuidado especiais às crianças, independentemente de terem 

nascido dentro ou fora do matrimônio (artigo XXV, 2), como assim também o fez a 

Declaração Universal dos Direitos da Criança de 195924. 

Sendo reconhecido internacionalmente, o Princípio revelou os direitos próprios 

da criança, entendendo ser esta necessitada de proteção e cuidados especiais por não possuir 

maturidade física e mental, ocorrendo antes mesmo do seu nascimento. O infante deixou de 

ser parte integrante do complexo familiar e passou a ser um membro individualizado da 

família25. 

Ana Maria D´Ávila Lopes26 aborda em seu trabalho o que chamamos de 

proteção especial e proteção integral de crianças. Lopes afirma que a proteção especial refere-

se à ideia de que, na sociedade, existem grupos que exercem diferentes papéis, além de 

permanecerem em condições diferentes de outros grupos do meio social, o que faz com que o 

Estado tome medidas que visem colocar tais grupos que sofrem maiores restrições em 

igualdade de condições com aqueles que sofrem de forma menos intensa essa desigualdade. 

“Reconhece-se, assim, a situação de especial vulnerabilidade em que as crianças se encontram 

devido a serem pessoas em situação especial de desenvolvimento”, necessitando, portanto, 

por meio das ações estatais, da elaboração de normas e adoção de políticas públicas que visem 

garantir a efetivação do exercício pleno dos direitos humanos assegurados na Constituição27.  

Contudo, embora visível esta necessidade de garantia da proteção especial de 

crianças na sociedade atual, em busca de se efetivar a defesa de seus direitos humanos, 

tornou-se visível também a necessidade de se atribuir a esses direitos o que se conhece por 

proteção integral, originada nos anos 1970 durante a elaboração da Convenção Internacional 

dos Direitos das Crianças, aprovada pela Assembleia Geral da ONU no ano de 1989, 

influenciando fortemente normas internacionais e nacionais de diferentes nações do planeta.  

 
24 BARBOZA, Heloisa Helena. O Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente. In: PEREIRA, 

Rodrigo da Cunha (Coord.). Congresso Brasileiro de Direito de Família. A Família na Travessia do Milênio: 

Anais do II Congresso Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 202. 
25 Idem, p. 203. 
26 LOPES, Ana Maria D´Ávila. Do princípio da proteção especial à doutrina da proteção integral: 50 anos de 

avanços na defesa dos direitos humanos das crianças. In: O Tempo e os Direitos Humanos. FABRIZ, Daury 

Cesar; FILHO, Jovacy Peter; SIQUEIRA, Julio Pinheiro Faro Homem de; FUCHS, Horst Vilmar. (coords.). Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2011. Pg. 47. 
27 Idem, p. 48.  
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Tal instituto, também considerado doutrina, se baseia em outros dois princípios 

ligados à proteção dos direitos de crianças e adolescentes: o princípio do melhor interesse da 

criança (ou do interesse superior) e o princípio da prioridade absoluta28. 

Diz D’ávila, o princípio da absoluta prioridade determina que diante de 

qualquer problema, a criança deve receber a prioridade de atendimento em detrimento aos 

demais indivíduos.  

Lopes, afirma que deve-se reconhecer a importância da participação das 

crianças e dos adolescentes na elaboração das normas e na implementação de políticas 

públicas no meio da sociedade moderna, pois permitirá que os cidadãos de forma geral se 

conscientizem da importância desses sujeitos de direito serem previamente informados sobre 

seus direitos, ou seja, deles serem preparados “jurídica e politicamente, para que assim possa, 

não apenas defende-los, mas participar ativa e diretamente nas decisões políticas que as 

afetam”29. 

O princípio do melhor interesse da criança será tratado no próximo subcapítulo, 

para melhor organização dos conceitos empregados pela Convenção citada acima. 

 

2.1.2. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA 

O Princípio do Melhor Interesse da Criança, a seu turno, é originário da 

Declaração Universal dos Direitos da Criança de 20 de novembro de 195930 e também pode 

ser entendido como o Princípio do “maior”, “melhor” ou “superior” interesse da criança, e 

possui uma certa abstração e generalidade própria dos princípios, se aproximando da filosofia 

do direito31. 

O´Donnell informa, assim como Heloisa Barboza, que seu conceito fora 

retirado do segundo princípio previsto na Declaração sobre os Direitos da Criança de 1959, e 

dispõe que o interesse superior da criança “deve ser a ‘consideração fundamental’ unicamente 

no que concerne à promulgação de leis destinadas à proteção e bem-estar da criança”32.  

 
28 LOPES, Ana Maria D´Ávila. Op. cit., p. 48. 
29 LOPES, Ana Maria D´Ávila. Op. cit., p. 48. 
30 BARBOZA, Heloisa Helena. Op. cit., p. 203. 
31 GONÇALVES, Camila de Jesus Mello. Breves Considerações Sobre o Princípio do Melhor Interesse da 

Criança e do Adolescente. Disponível em: 

http://www.editoramagister.com/doutrina_23385195_BREVES_CONSIDERACOES_SOBRE_O_PRINCIPIO_

DO_MELHOR_INTERESSE_DA_CRIANCA_E_DO_ADOLESCENTE.aspx. Acesso: 09/06/2020.  
32 O’DONNELL, Daniel. Op. cit.. Disponível em: 

https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Publicacoes/A_Conven_Dir_Crian_1989.pdf. 

Acesso: 09/06/2020. 

http://www.editoramagister.com/doutrina_23385195_BREVES_CONSIDERACOES_SOBRE_O_PRINCIPIO_DO_MELHOR_INTERESSE_DA_CRIANCA_E_DO_ADOLESCENTE.aspx
http://www.editoramagister.com/doutrina_23385195_BREVES_CONSIDERACOES_SOBRE_O_PRINCIPIO_DO_MELHOR_INTERESSE_DA_CRIANCA_E_DO_ADOLESCENTE.aspx
https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Publicacoes/A_Conven_Dir_Crian_1989.pdf
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A Convenção, por sua vez, amplia referido princípio, admitindo a aplicação 

deste também em casos de adoção de políticas públicas ou privadas, nos tribunais, perante 

autoridades administrativas ou mesmo em órgãos legislativos33. 

O melhor interesse determina que deve-se, sempre que possível, buscar a 

solução que melhor atenda aos interesse da criança, de forma a respeitar sua vontade e 

opiniões, levando em consideração a idade e o grau de maturidade dessa criança34.  

Segundo Heloisa Helena Barboza, no texto original da Convenção em inglês é 

declarado um conceito qualitativo the best interest: 

 

In all actions concerning children, whether undertaken by 

public or private social welfare institutions, courts of law, 

administrative authorities or legislative bodies, the best 

interests of the child shall be a primary consideration35 

 

Conforme leciona Daniel O’Donnell, prevalecerá os interesses da criança na 

qual devem ser sobrepostos aos direitos de outras pessoas ou instituições. Esse princípio é 

originário do direito comum e utilizado na hipótese em que haja conflito entre uma criança e 

outra pessoa36. É compreendido pelo autor: 

Daniel O´Donnell37, em seu trabalho, afirma que o princípio do melhor 

interesse da criança, previsto no artigo 3º da Convenção sobre os Direitos da Criança, de 20 

de novembro de 1989, deverá ser levado em conta “em todas as medidas que lhe afetem”. O 

autor afirma que alguns especialistas na área acham que tal princípio torna fraca a força da 

Convenção a respeito do tratamento da criança como um sujeito de direitos, de modo que o 

exercício e o gozo de todos seus direitos previstos nessa legislação estariam condicionados a 

conflitos que eventualmente iriam contra aos interesses da própria criança. Outros, conforme 

O´Donnell, se questionam se tal princípio não levaria a um condicionamento do conteúdo dos 

direitos previstos nesta Convenção.   

 
33 Idem.  
34 LOPES, Ana Maria D´Ávila. Op. cit., p. 48. 
35 UNITED NATIONS. Convention on the Rights of the Child. Disponível em: 

<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>. Acesso em 09/06/2020.  
36 O’DONNELL, Daniel. Op. cit. Disponível em: 

https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Publicacoes/A_Conven_Dir_Crian_1989.pdf. 

Acesso: 09/06/2020. 
37 Idem.   

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Publicacoes/A_Conven_Dir_Crian_1989.pdf
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O autor afirma que, de maneira essencial, o conceito desse princípio significa a 

prevalência dos interesses do menor sobre os de outras pessoas ou instituições, em caso de 

conflitos, como, por exemplo, dissolução de um casamento.  

 

 

3. ESTUDO DA OPINIÃO CONSULTIVA 17 DE 2002 SOLICITADA PELA 

COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

Em 30 de março de 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 

razão do que dispõe o artigo 64.1 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, 

submeteu à Corte Interamericana de Direitos Humanos uma solicitação de Opinião Consultiva 

acerca da interpretação dos artigos 8 e 25 da Convenção Americana tendo por objetivo 

determinar se as medidas especiais estabelecidas no artigo 19 da Convenção Interamericana 

constituem limites ao arbítrio ou à discricionariedade dos Estados em relação às crianças, 

como também solicitou a formulação de critérios gerais válidos acerca da matéria. 

A consulta buscou tratar das distintas legislações e práticas dos países 

americanos sobre o cumprimento e respeito aos direitos e garantias reconhecidos nos artigos 

acima apresentados, tendo em vista que estes não estavam reconhecendo as crianças como 

sujeitos de direito na jurisdição penal, civil e administrativa. Implicando não somente na 

proteção do menor, mas abarcando também o reconhecimento de outros direitos38, que para 

sua validade necessitam de eficácia das garantias judiciais. 

Na Opinião Consultiva nº 17 de 2002, a Comissão Interamericana solicitou que 

o Tribunal se pronunciasse acerca da compatibilidade de algumas medidas especiais que os 

Estados haviam adotado com relação aos menores, sendo em síntese: a separação arbitrária da 

criança de seus familiares por falta de condições para educação e mantimento, a supressão da 

liberdade por meio de internação dos menores, a aceitação de confissão no âmbito penal sem 

as devidas garantias asseguradas aos menores, processos judiciais e administrativos sem a 

defesa do menor e sem que este seja ouvido pessoalmente. 

Durante a referida Opinião, o Instituto Universitario de Derechos Humanos y 

otras Organizaciones en la materia (México) apresentou intervenções escritas e orais, na qual 

se manifestou, dentre outros assuntos, sobre a “separação de jovens de seus pais” por ter a 

autoridade reconhecido que sua família não possui condições para sua educação e sustento, 

dizendo: 

 
38 Direito à integridade pessoal, à liberdade pessoal, dignidade, proteção familiar e proteção da honra. 
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El término “joven” debe ser rechazado, pues abarca tanto 

a mayores como a menores de 18 años. El término 

“menor” es jurídico; y contempla la asistencia y la tutela 

que se debe dar a la persona que, en razón de su edad no 

posee la capacidad de ejercicio de sus derechos.  

La separación de los niños de sus padres debe adoptarse 

bajo las debidas garantías judiciales, “privilegiando 

siempre el interés supremo del menor, el cual puede 

verse menoscabado por la falta de condiciones para su 

debido desarrollo integral”. Por ello, el Estado sólo 

puede disponer esa reparación, en su calidad de 

promotor y protector de los derechos del niño, ante 

circunstancias que coloquen a éste en riesgo de sufrir 

violencia, maltrato, abuso y explotación sexual, entre 

otros peligros. (grifo nosso)39 

 

Importante o entendimento trazido pelo Instituto acima citado, sendo 

necessária a observação do interesse supremo do menor, e o Estado somente pode dispor 

desse princípio na qualidade de promotor ou protetor do infante, em hipóteses que coloquem a 

criança em risco de sofrer violência, maus tratos, exploração sexual, dentre outros. 

O Centro por la Justicia y el Derecho Internacional manifestou que a principal 

reação frente ao antigo sistema da situação irregular no campo normativo foi a adoção da 

Convenção sobre os Direitos da Criança em 1989, na qual trouxe uma mudança de paradigma 

ao reconhecer o infante como sujeito de direito, estipulando o princípio do “superior interesse 

da criança”.  

Assim, como é explicitado por O’Donnel, o Centro por la Justicia y el 

Derecho Internacional define que o princípio do melhor interesse da criança é uma norma de 

resolução de conflitos existentes entre direitos, e adicionalmente ou alternativamente pode ser 

um guia para ponderação de leis, práticas e políticas referentes à infância40. 

Da mesma forma desenvolve o princípio da proteção integral, ao dizer que a 

Convenção normativamente consagrou a referida doutrina: 

 
39 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-17/2002, solicitada 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, p. 27. 
40 Idem, p. 35 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

257 
 

mediante la cual se delimita la labor del juez a la 

resolución de conflictos de naturaleza jurídica, se 

fortalecen las garantias procesales y se establecen 

obligaciones a cargo del Estado de establecer “políticas 

de carácter integral que respeten los derechos y garantías 

protegidas” en la mencionada Convención.41 

 

Porém, o referido Centro descreve que as práticas administrativas e as 

legislações dos Estados não estavam de acordo com os preceitos determinados na Convenção 

Sobre os Direitos da Criança, sendo evidenciado o não cumprimento dos Estados, tendo em 

vista as graves e sistemáticas violações aos direitos dos menores de idade, não havendo 

cumprimento dos Estados em suas obrigações internacionais. 

Em Novembro de 2018 (dois mil e dezoito), a Organização Mundial da Saúde 

na Região Pan-Americana publicou o documento Violence Against Women & Violence 

Against Children: What Can Health Systems do?, e os dados do indicador what do VAW and 

VAC have in common? revelaram que nos países da América Latina e Caribe (em que foram 

possíveis extrair dados) entre 2,3% e 36% dos cuidadores consideram a disciplina com 

violência necessária para o crescimento da criança42. 

O documento acima também evidencia que as normas geralmente consideram a 

violência contra a criança, assim como a violência contra a mulher, um “assunto privado”, que 

prioriza a reputação da família e culpa as vítimas. 

O Centro por la Justicia y el Derecho Internacional também apresentou na 

Opinião Consultiva objeto deste estudo (em 2002), a dificuldade de crianças e adolescentes no 

acesso à escola, inclusive apontando a existência de violência utilizada para manter as 

disciplinas nas aulas e para punir os alunos com mau rendimento acadêmico43. 

A Corte declara que para fins da Opinião Consultiva, é considerado criança ou 

menor de idade qualquer pessoa que não tenha completado 18 (dezoito) anos de idade, salvo 

se tenha alcançado a maioridade por mandamento legal44. 

 
41 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-17/2002, solicitada 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, p. 35. 
42 PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. Violence Against Women & Violence Against Children: 

What Can Health Systems do?, 2018. 
43 Idem, p. 41. 
44 Idem, p. 86. 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

258 
 

Além dos pontos já trazidos, é importante pincelar alguns posicionamentos 

dados na Opinião Consultiva em estudo, com base em princípios trabalhados anteriormente e 

que dão respaldo à proteção da criança frente aos casos de violência, e que trazem conceitos, 

requisitos e proposições para uma melhoria no sistema de amparo ao infante. 

 

3.1. DO INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA NA OPINIÃO CONSULTIVA Nº 

17/2002 

Ao tratar do Interesse Superior da Criança, a Opinião Consultiva trabalha com 

as definições dadas pela Convenção nos artigos 3, 9, 18, 20, 21, 37 e 40. A Opinião 

considerou o princípio como regulador da normativa dos direitos das crianças, estando 

pautada na dignidade da pessoa humana, característica própria também daqueles menores de 

18 anos, necessários ao desenvolvimento destes com aproveitamento de suas capacidades, 

bem como os alcances e a natureza apresentada pela Convenção sobre as crianças. 

A Declaração dos Direitos das Crianças trata no artigo 2º da Proteção Especial 

e do Interesse Superior da Criança, sendo este segundo reiterado e trabalhado no artigo 3º da 

referida Convenção45. 

O Capítulo VII da Opinião Consultiva trata do Interesse Superior da Criança, 

dispondo que é necessária a prevalência do interesse superior do menor, assim como diz o 

preâmbulo da Declaração, a criança precisa de “cuidados especiais”, e “cuidados especiais de 

proteção” conforme determina o artigo 19 da Convenção Americana.  

A necessidade de se adotarem as medidas ocorrerá conforme a situação 

específica da criança, levando-se em consideração sua imaturidade, inexperiência e 

fragilidade46, sendo esta também a concepção base da doutrina jurídica apresentada 

anteriormente. 

 

3.2. DOS DEVERES DA FAMÍLIA, SOCIEDADE E ESTADO 

O dever de adoção de medidas especiais de proteção da criança é 

reponsabilidade do Estado, da família e da comunidade e sociedade em que o menor pertence, 

conforme também dispõe o artigo 16 do Protocolo de San Salvador e artigo 3º e 4º da 

Convenção47. 

 
45 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-17/2002, solicitada 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, p. 62. 
46 Idem, p. 62. 
47 Idem, p. 63. 
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Portanto, nas decisões a serem tomadas pelo Estado, ou no meio social ou 

familiar, sempre haverá uma limitação ao exercício de qualquer direito, devendo sempre ser 

observado o melhor interesse da criança, de forma rigorosa, conforme dispõe a Convenção 

sobre a matéria48.  

Em princípio, a família deve proporcionar a melhor proteção contra qualquer 

abuso, descuido ou exploração, e o Estado deve dispor e exercer a proteção, como também 

proporcionar o desenvolvimento e a estrutura familiar: 

 

En este sentido, “[e]l reconocimiento de la familia como 

elemento natural y fundamental de la sociedad”, con 

derecho a “la protección de la sociedad y el Estado”, 

constituye un principio fundamental del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, consagrado por 

los artículos 16.3 de la Declaración Universal, VI de la 

Declaración Americana, 23.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos65 y 17.1 de la Convención 

Americana49 

67. Las Directrices de Riad han señalado que “la familia 

es la unidad central encargada de la integración social 

primaria del niño, los gobiernos y la sociedade deben 

tratar de preservar la integridad de la familia, incluida la 

familia extensa. La sociedad tiene la obligación de ayudar 

a la familia a cuidar y proteger al niño y asegurar su 

bienestar físico y mental […]” 

 

Sobre o ponto familiar, a Corte Interamericana tem entendido que o termo 

“família” deve ser compreendido amplamente, devendo abranger todas as pessoas que estejam 

ligadas a um parentesco próximo, não se abarcando somente aqueles que estão “dentro do 

matrimônio”50. 

 

 
 

48 Idem, p. 64. 
49 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-17/2002, solicitada 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, p. 64. 
50 Idem, p. 64. 
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3.3. DAS INSTITUIÇÕES 

Para que a proteção dos interesses da criança e da família seja oportuna e 

eficaz, é necessário que haja a intervenção de instituições devidamente qualificadas, que 

possua pessoas adequadas, meios idôneos, experiência comprovada nesse tipo de tarefa, bem 

como instalações suficientes. Não basta apenas ser um órgão jurisdicional ou administrativo, é 

necessário que este possua todos os elementos necessários para observância do interesse 

superior da criança, é o que diz o artigo 3º, inciso 3º da Convenção Sobre os Direitos da 

Criança51. 

 

3.4. DAS OBRIGAÇÕES POSITIVAS DE PROTEÇÃO 

Conforme dispõe a Opinião Consultiva, a Corte Interamericana tem 

estabelecido reiteradamente, por meio de análises da norma geral determinada no artigo 1.1 da 

Convenção Americana, que o Estado tem a obrigação de respeitar os direitos e liberdades 

reconhecidos no Instrumento, e cabe ao poder público se organizar para efetivamente 

resguardar o livre e pleno exercício dos direitos humanos a aquelas pessoas que estão debaixo 

de sua jurisdição52. 

A Opinião também traz importante aspecto sobre a responsabilidade 

internacional do Estado: 

 

Según las normas del derecho de la responsabilidad 

internacional del Estado aplicables en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, la acción u 

omisión de cualquier autoridad pública, de cualquiera de 

los poderes del Estado, constituye un hecho imputable al 

Estado que compromete su responsabilidad en los 

términos previstos en la Convención Americana. Dicha 

obligación general impone a los Estados Partes el deber 

de garantizar el ejercicio y el disfrute de los derechos de 

los individuos en relación con el poder del Estado, y 

también en relación con actuaciones de terceros 

particulares91. En este sentido, y para efectos de esta 

 
51 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-17/2002, solicitada 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, p. 67. 
52 Idem, p. 71 
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Opinión, los Estados Partes en la Convención Americana 

tienen el deber, bajo los artículos 19 (Derechos del Niño) 

y 17 (Protección a la Familia), em combinación con el 

artículo 1.1 de la misma, de tomar todas las medidas 

positivas que aseguren protección a los niños contra 

malos tratos, sea en sus relaciones com las autoridades 

públicas, sea en las relaciones interindividuales o con 

entes no estatales53. 

 

O Estado não deve somente se abster de interferir indevidamente nas relações 

privadas ou familiares do menor de idade, também deve adotar providências positivas para 

assegurar o exercício pleno dos direitos, conforme as circunstâncias que se apresentem. As 

medidas a serem tomadas podem ser de caráter econômico, social e cultural54. 

Ao tratar da violência contra a criança, a Opinião Consultiva, no Capítulo VIII, 

que fala sobre os Deveres da Família, da Sociedade e do Estado, no subcapítulo Obrigações 

Positivas de Proteção, é feito referência à Corte Europeia, na qual há alusão aos artigos 19 e 

37 da Convenção Sobre os Direitos da Criança, sendo reconhecido o direito da criança ser 

protegida de ações de atores não estatais, como exemplo maus tratos dos pais; em caso de 

reconhecimento de descuido e carência de satisfação das necessidades sociais básicas por 

parte dos pais, o Estado deve intervir dando proteção ao menor55. 

A conclusão da corte é de que criança é sujeito de direito e não somente objeto 

de proteção, na qual a expressão Interesse Superior da Criança, implica no desenvolvimento e 

exercício pleno dos direitos do menor, devendo ser considerado como critério vetor para a 

elaboração de normas e aplicação destas em todos os aspectos relativos à vida da criança. 

 

 

CONCLUSÃO 

A Convenção sobre os Direitos da Criança traz um amplo espectro de 

princípios que buscam resguardar os direitos do menor de idade. A Opinião Consultiva objeto 

do presente estudo retomou e reiterou princípios já consagrados na Declaração sobre os 

Direitos da Criança. 
 

53 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-17/2002, solicitada 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, p. 71 
54 Idem, p. 71  
55 Idem, p. 72. 
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Dentre eles, pode-se destacar o princípio da proteção integral e o princípio do 

melhor interesse da criança. A aplicação destes não depende somente de um sujeito, a 

responsabilidade é do Estado, da família e da sociedade. 

Importante observar que as declarações feitas pelas instituições manifestantes 

na Opinião revelaram que os abusos não somente ocorriam no âmbito familiar, porém 

também ocorriam nas escolas, sob a alegação de ser normal para o ensino da criança. 

Diante dos dados apontados pela Organização Mundial da Saúde (na região 

Panamericana e Caribenha), baseada também em dados disponibilizados pela UNICEF 

(Fundo das Nações Unidas para a Infância), a violência doméstica, bem como nas escolas e 

nas comunidades em que as crianças vivem revelam números significativamente relevantes. 

O abuso não se resume somente a ações de caráter comissivo, todavia também 

engloba os atos omissivos (de negligência). A violência traz uma série de problemas ao 

desenvolvimento da criança, tanto cognitivo, como físico, inclusive influenciando sobre a 

saúde destes, o que é uma grave violação aos direitos inerentes à criança, ao ser humano. 

O princípio da proteção integral e da proteção especial, em síntese, visa 

reconhecer a vulnerabilidade da criança em relação aos adultos, e dar o tratamento devido a 

esta, conforme a sua necessidade de cuidado, na qual revela maior responsabilidade do Estado 

em se efetivar a igualdade material, em promover o pleno exercício dos direitos. 

O melhor interesse da criança propicia ao infante soluções que atendam ao seu 

melhor interesse, respeitando sua opinião e vontade, devendo também haver a promoção de 

políticas, na qual o interesse do menor prevaleça sobre as demais pessoas e/ou instituições. 

Ainda que a Convenção sobre os Direitos das Crianças trate a família, o Estado 

e a sociedade como sujeitos responsáveis pela promoção e preservação dos direitos da 

criança, a Opinião Consultiva nº 17/2002 revela fortemente a responsabilidade do Estado na 

tutela dos direitos do menor. 

A Opinião aborda casos em que os Estados Latino-Americanos estavam agindo 

com falhas, não respeitando o que estava disposto na Declaração sobre os Direitos das 

Crianças, na qual a Corte Interamericana veio a intervir, ainda que provocada para tal tarefa, e 

sua posição reiterou os objetivos da referida Convenção. Cabe relembrar que a competência 

consultiva da Corte não é punitiva dos Estados como visto no primeiro capítulo, todavia, os 

países signatários da Convenção Interamericana de Direitos Humanos devem reconhecer o 

seu poder normativo. 
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Portanto, ainda que a proteção dos direitos da criança seja responsabilidade da 

família, da sociedade e do Estado, este último tem em suas mãos o dever de promover e 

efetivar o exercício desses direitos, buscando agir pautado nos princípios determinados pela 

Declaração sobre os Direitos da Criança. 
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RESUMO: 

O presente artigo busca, por meio da análise da construção histórica da Conferência sobre o 

Status da Mulher da ONU, explorar o desafio do Direito Internacional de Direitos Humanos 

de ser universal na diversidade. As Sessões anuais da CSW são palco, em seu interior e 

arredores, de interações e conexões interculturais entre lideranças governamentais, 

organizações da sociedade civil e demais atores. Ao explorar como se dão essas relações e, 

mais especificamente, como as estratégias discursivas incidem e moldam os diálogos entre as 

partes, pretende-se verificar os efeitos práticos dessas conexões na pauta feminista global. 

PALAVRAS-CHAVE: Feminismo. Universalismo. Estratégias discursivas. CSW. 
 

 

ABSTRACT: 

This article seeks, through the analysis of the historical construction of the UN Conference on 

the Status of Women, to explore possible strategies after the challenge to the International 

Human Rights Law to be universal in diversity. The annual CSW sessions create a fertile 

ground for intercultural interactions and connections with government leaders, civil society 

organizations and other actors from around the world. By exploring how these relationships 

take place and, more specifically, how discursive strategies shape the dialogues between 

 
1 Trabalho orientado pela Coordenadoria do Curso de Formação Direitos Humanos I, dirigido pelo 

Titular da Cadeira San Tiago Dantas, Doutor Alfredo Attié Jr.   
2 Bacharel em Relações Internacional pelo Centro Acadêmico Belas Artes de São Paulo, articuladora de gênero 

do Engajamundo e pesquisadora no Observatório Social do Brasil. 

E-mail: luiza.kormann@gmail.com 
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parties, it is intended to verify the practical effects of these connections on the global feminist 

agenda. 

KEYWORDS: Feminism. Universalism. Discourse strategies. CSW. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

A criação da Comissão sobre o Status da Mulher (CSW) foi inicialmente 

concebida em fevereiro de 1946, no documento final da primeira Sessão do Conselho 

Econômico e Social (E/1st sess./Resolutions), pelo qual estabelece-se a Comissão de Direitos 

Humanos e sua Subcomissão sobre o Status da Mulher.  

A Subcomissão sobre o Status da Mulher teve sua primeira rodada de reuniões 

entre 29 de abril e 13 de maio de 1946. O relatório das reuniões (E/HR/18), em conjunto com 

o relatório da Comissão de Direitos Humanos (E/38/Rev. 1) levou à Resolução de 21 de junho 

de 1946 da ECOSOC (E-RES/11(II)), que concedeu à Subcomissão o status de Comissão 

plena, reportando diretamente à ECOSOC. 

Desde sua concepção, a Comissão manteve e mantém relações próximas com 

organizações da sociedade civil. Os encontros dos Estados-Membros se moldaram de maneira 

a incluir ONGs não somente como observadoras dos encontros oficiais, mas também como 

coprotagonistas na programação da agenda das Sessões anuais de eventos paralelos às 

reuniões oficiais. 

O evento ocorre periodicamente desde 1946 em concordância com os 

princípios norteadores estabelecidos em 1947, durante sua primeira Sessão: 

 

elevar o status das mulheres, independentemente de 

nacionalidade, raça, idioma ou religião, à equidade com 

relação aos homens em todos os campos de atuação 

humana, e eliminar todas as formas de discriminação 

contra a mulher nas disposições de regimes estatutários, 

em máximas legais ou regras ou na interpretação do 

direito consuetudinário.3 

 

 
3 Tradução livre de: to raise the status of women, irrespective of nationality, race, language or religion, to 

equality with men in all fields of human enterprise, and to eliminate all discrimination against women in the 

provisions of statutory law, in legal maxims or rules, or in interpretation of customary law. 
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Os trabalhos da CSW, de sua fundação até hoje, podem ser divididos em sete 

fases4: inicialmente, entre 1947 e 1962, fundações legais para a equidade de gênero 

asseguradas; entre 1963 e 1975, promoção da participação das mulheres no desenvolvimento; 

entre 1976 e 1985, a Década da Mulher da ONU; entre 1986 e 1995, colocação da mulher na 

pauta global; entre 1996 e 2005, avanços no progresso para a mulher; entre 2006 e 2015, 

aceleração da realização da equidade de gênero e empoderamento feminino e; entre 2015 e 

2030, realização da equidade de gênero e empoderamento feminino para mulheres e meninas. 

A característica fundamentalmente internacional, ou universal, dos temas dos 

Direitos Humanos, e seu desafio de ser universal na diversidade, não é isenta de polêmicas, 

como coloca André de Carvalho Ramos na sua obra Teoria Geral dos Direitos Humanos na 

Ordem Internacional (2012, p. 91-92). A construção da pauta feminista no âmbito da ONU, 

como se evidenciará no presente artigo, não foge às dificuldades da problemática, que será 

norteadora para o trabalho apresentado.  

Para os movimentos para equidade de gênero e empoderamento feminino, os 

desafios da universalidade somam-se aos desafios da linguagem na qual os temas do 

feminismo são discutidos. A questão é elucidada por Bell Hooks em O Feminismo é para 

Todos: 

 

Enquanto a legitimação acadêmica era crucial para o 

avanço do pensamento feminista, ela criou uma nova 

combinação de dificuldades. De repente, o pensamento 

feminista que surgiu diretamente da teoria e da prática 

recebeu menos atenção do que a teoria metalinguística, 

criando um jargão próprio; foi escrita exclusivamente 

para o público acadêmico. Era como se um grande 

número de pensadoras feministas tivesse se juntado para 

formar um grupo de elite e escrever uma teoria que 

pudesse ser compreendida somente por um bando 

'inserido'.5 

 

 
4 Tal qual organizado na publicação "A short history of the Commission on the status of women" da ONU 

Mulheres. 
5  HOOKS, Bell. O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadores. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 

2018, p. 45. 
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A academização do pensamento feminista "enfraquece o movimento feminista 

por meio da despolitização".6 Como os movimentos feministas, as organizações da sociedade 

civil e demais atores enfrentam a despolitização da temática? E em qual medida o espaço da 

CSW fortalece as pautas feministas? 

Visando alguma elucidação sobre os questionamentos postos, o artigo será 

estruturado de forma a, primeiramente, apresentar o processo de criação da CSW. Na 

sequência, expor os conceitos de espiral de influência e estratégias discursivas na política. 

Esses conceitos, por sua vez, contribuirão para uma percepção mais aprofundada da Sessão 

quarta, que elucidará a construção e a evolução histórica da CSW através das quatro 

Conferências Mundiais sobre as Mulheres até a construção das agendas de desenvolvimento 

mundiais, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio de 2000 e a Agenda 2030 e os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por fim, será analisado como se dão as conexões 

dessas partes diversas e o impacto dessas relações com a universalidade da pauta feminista e 

sua presença na Agenda 2030.  

 

 

2. A CRIAÇÃO DA COMISSÃO SOBRE O STATUS DA MULHER  

Na Carta de São Francisco, tratado que cria a Organização das Nações Unidas, 

lê-se "reafirmar a fé fundamental nos direitos humanos, na dignidade e no valor do ser 

humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes 

e pequenas (...)". Dentre os 160 signatários, estavam presentes quatro mulheres. Bertha Lutz 

(Brasil) e Minerva Bernardino (República Dominicana) foram as responsáveis pela inclusão 

da "mulher" no documento. A Carta da ONU é, portanto, considerada o marco inicial da luta 

pelos direitos das mulheres e meninas no âmbito internacional. 

A Carta das Nações Unidas, elaborada entre os meses de abril e junho de 1945, 

foi assinada em 26 de junho, último dia da Conferência sobre Organização Internacional. A 

Organização das Nações Unidas passou a existir após a ratificação da Carta pelos cinco 

membros permanentes do Conselho de Segurança (China, Estados Unidos, França, Reino 

Unido e a então União Soviética), somados a maioria dos signatários, em 24 de outubro de 

1945. 

A Organização das Nações Unidas é composta por seis principais órgãos: 

Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Secretariado, Corte 

 
6 Ibid 
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Internacional de Justiça e o Conselho de Tutela7, conforme estabelecidos pela Carta. A Figura 

1 apresenta o corpus do sistema ONU: 

 

Figura 1: Sistema ONU8 

 
 

A Comissão sobre o Status da Mulher é, atualmente, uma das oito comissões 

funcionais do ECOSOC, estabelecido pelo capítulo décimo da Carta. A primeira Sessão do 

ECOSOC ocorreu entre os dias 23 de janeiro e 18 de fevereiro de 1946, período no qual 

adotaram-se 13 resoluções9. Dentre suas primeiras determinações, o órgão estabeleceu, pela 

resolução (E/20), a Comissão de Direitos Humanos e sua Subcomissão sobre o Status da 

Mulher10.   

 
7 O Conselho de Tutela era responsável pela supervisão da administração dos territórios sob regime 

internacional. Suspendeu suas atividades em 19 de novembro de 1994, com a independência do Palau. 
8 United Nations Department of Global Communications, 2019. 
9 Compilação disponível em E/1stess-Resolutions. 
10 Vale notar-se os esforços da delegação brasileira em trazer materialidade e proeminência à pauta ao propor 

formalmente a criação de uma comissão de mulheres para o “estudo de seu status político” frente ao ECOSOC. 

Evidência salientada no relatório sobre a primeira reunião da primeira Sessão da CSW (E/CN-6/SR-1) em 10 de 

fevereiro de 1947, p. 2. 
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A primeira e única Sessão da Sub-CSW ocorreu entre 29 de abril e 13 de maio 

de 1946. Em junho daquele ano, viria a se tornar uma das comissões funcionais doECOSOC. 

O documento final da referida Sessão (E/HR/18), em conjunto com o relatório da Comissão 

de Direitos Humanos (E/38/Rev. 1), levou o ECOSOC ao entendimento da necessidade de 

elevar o status da CSW para comissão plena, tal qual como expresso na resolução 

(E/RES/11(II)) de 21 de junho de 1946.  

A criação da CSW, em suas duas fases, foi fruto dos esforços de delegadas e 

organizações da sociedade civil.11 Stienstra12 resgata a publicação Equal Rights, de outubro de 

1946, que apresenta um relato descritivo dos bastidores das mobilizações por parte do Partido 

Mundial da Mulher e de sua fundadora, Alice Paul, no trabalho pela persuasão dos membros 

do ECOSOC pela alteração do status da Comissão: 

 

A história de como foi feito pode nunca ser contada em 

detalhes, mas sob a liderança hábil e incansável de Alice 

Paul, cuja inspiração e determinação incentivaram muitas 

de nós para a ação, um milagre foi realizado. 

Quando se rompe a crosta mais baixa do oficialismo de 

pequenas profissões, encontra-se um ar mais livre e 

progressivo para respirar. Membro após membro do 

Conselho Social e Econômico falaram da importância 

primordial de um alto status para as mulheres, da 

necessidade de uma comissão plena para realizá-lo. 

Finalmente, em 21 de junho de 1946, a importante vitória 

foi conquistada. O Conselho Econômico e Social endossou 

o relatório do subcomitê para fazer do Status da Mulher 

uma Comissão plena, de responsabilidade direta do 

Conselho Econômico e Social. 13 

 

O documento final da Sessão de 1946 (E/HR/18) foi adotado pela CSW em sua 

primeira Sessão, que ocorreu entre os dias 10 e 25 de fevereiro de 1947. Foi ali inaugurada a 

 
11 WINSLOW, Anne. Women, Politics, and the United Nations: Contributions in Women's Studies. 

Greenwood Press: Westport, 1995, p. 178 
12 STIENSTRA, Deborah. Women’s Movements and International Organizations. London: The Macmillan 

Press, 1994, p. 84 
13 Ibid 
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primeira fase de trabalhos da CSW, reconhecida por assegurar as fundações legais para a 

equidade de gênero.  

Na primeira Sessão da Comissão14 foi definida: sua estrutura como uma 

organização de 15 representantes rotativos, a serem selecionados de acordo com suas 

capacidades técnicas; o escopo de atuação da Comissão; seu relacionamento com demais 

órgãos das Nações Unidas; seu relacionamento com ONGs; além de se discutir 

embrionariamente a interseccionalidade e o protagonismo das relações de gênero nas 

sociedades. Estiveram presentes organizações de mulheres da sociedade civil, sendo que 12 

apresentações formais foram ouvidas pela Comissão no decorrer da Sessão15.  

A próxima seção do artigo apresentará ao leitor uma breve explanação sobre 

estratégias discursivas, instrumentalizando o acompanhamento do histórico de caminhos e 

avanços da CSW, assim como a participação e incidência das organizações da sociedade civil 

nessa arena. Entretanto, antes de avançar, é necessário apresentar o estabelecimento da 

natureza das relações das ONGs com a ONU. 

O Conselho Econômico e Social é responsável, segundo atribuição conferida 

pelo artigo 71 da Carta da ONU, pelo ordenamento das relações consultivas das Nações 

Unidas com ONGs, tanto nacionais quanto internacionais. Em comprazimento à Carta e às 

recomendações da AGNU por arranjos que possibilitassem a colaboração com ONGs, o 

ECOSOC adotou, dentre suas 13 primeiras resoluções, o estabelecimento do Comitê sobre 

Acertos para Consulta com Organizações Não Governamentais,16 hoje Comitê sobre 

Organizações Não Governamentais.17 

A primeira Sessão do Comitê ocorreu em 20 de fevereiro de 1946 em Londres, 

seguida da Sessão de 20 a 22 de maio de 1946. As reuniões ocorridas no período culminaram 

no relatório E/43/Rev.2 do Comitê e, por fim, na adoção da E/RES/3(II) do ECOSOC, que 

estabelece: lista de critérios para elegibilidade das ONGs na lista de organizações consultivas 

de acordo com o artigo 71 da Carta da ONU; mecanismos para a aplicação dos princípios; 

princípios sobre a natureza consultiva; acertos para consulta com o Conselho; acertos para 

consulta com comissões e; acertos gerais. 

 
14 E/281/Rev.1. 
15 STIENSTRA, Deborah. Women’s Movements and International Organizations. London: The Macmillan 

Press, 1994, p. 84. 
16  E/24. 
17 É possível localizar o Comitê na Figura 1 > ECOSOC > Other Bodies. A lista completa dos órgãos 

subsidiariários ao ECOSOC disponível em un.org/ecosoc. 
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Uma vez compreendido o vínculo consultivo como aquele sem direito a voto e 

que visa garantir o acesso às organizações da sociedade civil ao Conselho e ao corpus das 

Nações Unidas com informações ou conselhos especializados, ao passo que "possibilita 

organizações que representem importantes elementos da opinião pública que expressem suas 

visões"18, devem ser salientados, em relação ao escopo do presente artigo, os critérios iniciais 

aos quais as ONGs deveriam atender para serem elegíveis para status consultivo para com o 

ECOSOC. São eles: estar em conformidade com "o espírito, objetivos e princípios da Carta 

das Nações Unidas"19; tratar de temas que tangem o Conselho; não ter histórico de 

colaboração com atividades fascistas; ser formalmente estabelecida20; ser, preferencialmente, 

internacional em sua estrutura; se nacional, o Estado-Membro ao qual pertence será 

previamente consultado sobre a concessão do vínculo consultivo. 

As organizações que atendessem aos critérios receberiam o vínculo consultivo, 

categorizado de acordo com o(s) tema(s) tratado(s) da seguinte maneira: (a) organizações com 

interesse básico/geral na maior parte das atividades do Conselho enquanto são proximamente 

ligadas à área econômica/social que representam; (b) organizações com uma competência 

especial/específica interessadas em apenas alguns dos temas do Conselho; (c) organizações 

primordialmente interessadas no desenvolvimento da opinião pública e na disseminação de 

informação.  

No decorrer do período, foi também incluída a Seção sobre o Status da Mulher 

na Divisão de Secretariado da ONU para os Direitos Humanos, que hoje corresponde ao 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Em 1978, a Seção viria a 

se tornar a Divisão para o Avanço da Mulher e, em 2010, se consolidaria como ONU 

Mulheres. 

 

3. AS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS E A ESPIRAL DE INFLUÊNCIA  

 

"Há o Intérprete Intencional, que é uma determinação da 

mente do falante; o Intérprete Efetivo, que é uma 

determinação daquela mente dentro da qual têm de se 

 
18 Tradução livre de "to enable organizations which represent important elements of public opinion, to express 

their views. E/RES/3(II) p. 484. Percebe-se aqui um esboço da formação da CSW como palco de conexões e co-

construções: um espaço para exposição de visões.  
19 E/RES/3(II) p. 482 
20 apresentar sede, corpo executivo, ter convenção própria e autoridade para falar em nome de seus membros, 

entre outros. 
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fundir as mentes do falante e do intérprete, para que 

ocorra qualquer comunicação. Essa mente pode ser 

chamada de commens. Ela consiste em tudo que é, e deve 

ser bem entendido  entre falante e intérprete no início, de 

modo que o signo em questão possa preencher a sua 

função.21 

 

No trecho da carta de Charles Pierce à Victoria Welby, é invocado o conceito 

de comunidade, "ação recíproca entre agente e paciente, portanto comunicação enquanto ser-

em-comum, vinculação fusional entre um e outro".22 Uma commens construída com êxito, ou 

seja, na qual os signos desejados são expostos e recebidos de forma eficiente pelos atores que 

interagem, nada mais é que a construção de um senso de comunidade, que por sua vez é capaz 

de se tornar um ser social próprio. 

  A constituição da CSW, como visto anteriormente, foi fruto de diversas 

interações dos atores que, na busca por seus objetivos próprios, construíram uma base comum 

de objetivos coletivos. Em outras palavras, a commens formada foi exitosa na transmissão de 

seus signos, e assim é possível verificar a constituição do grupo social a partir do commens. 

Nas palavras de Muniz Sodré:  

 

"(...) da vinculação ou do entrelaçamento econômico, 

político, cultural e afetivo que constitui o ser social, o 

socius — em outras palavras, a condição de possibilidade 

do sujeito —, surgem as instituições (nação, família, 

associações diversas, etc.), capazes de funcionar tanto 

como pano de fundo quanto como operadores da 

identidade humana. São vinculativos os discursos, as 

ficções e os mitos da fundação da comunidade histórica 

que preside as identificações — com o Estado-Nação, com 

os valores (comunidade, família, trabalho, etc.) e com o 

ethos ou atmosfera emocional coletiva."23 

 
21 HARWICK, Chalres. Semiotics and Signifcs: the Peirce-Welby Correspondance. Bloomington: Indiana 

University Press, 1977.  
22 SODRÉ, Muniz. As Estratégias Sensíveis: afeto, mídia e política. Rio de Janeiro: Mauad X, 2016. p. 92 

23 SODRÉ, Muniz. As Estratégias Sensíveis: afeto, mídia e política. Rio de Janeiro: Mauad X, 2016. p. 93 
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O movimento de criação da Comissão sobre o Status da Mulher e a inserção da 

mulher na pauta global geram uma contínua e crescente relevância do tema na agenda 

internacional. O processo de construção dessa instituição, a partir dos entrelaçamentos dos 

atores envolvidos tem como resultado, no âmbito internacional, a criação e a implementação 

de normas, mecanismos, agências, comissões etc., ou, como descreve Price, uma "espiral de 

influência" ou "cascata das normas".24A emergência normativa de uma pauta — aqui, dos 

direitos das mulheres —, tem, para Price, as ONGs entre seus atores-chave. 

O autor ressalta o papel de "provedores de expertise objetiva"25 que os ativistas 

de direitos humanos têm, ao lado de cientistas e técnicos. Portanto, a reputação que lhes é 

conferida é o que legitima sua relevância, o que o autor chama de "autoridade moral"26. No 

contexto internacional, o autor segue sua argumentação ao indicar as organizações da 

sociedade civil organizada como atores-chave na política internacional. Ele indica que "não 

podemos compreender alguns resultados da política mundial se não considerarmos a 

influência dos atores das organizações da sociedade civil transnacional",27 uma vez que a 

atuação desses entes na arena internacional visa informar e persuadir os tomadores de decisão 

a adotarem ou abandonarem certas políticas ou posições. 

As políticas, como estabelece Rebelo:  

 

"(...) podem ser entendidas como sendo representativas 

das intenções e direções de uma organização. Por meio de 

documentos, a instituição estabelece as diretrizes que 

serão aplicadas em determinado caso, ajudando a 

direcionar os membros à ação coletiva. As normas 

informam as políticas adotadas, que, por sua vez, 

carregam princípios e significados morais."28 

 

 
24 REBELO, Tamya. A atuação das Organizações Não Governamentais no Conselho de Segurança das Nações 

Unidas: os casos das agendas temáticas sobre Crianças e Mulheres. p. 38 
25 PRICE, Richard. Transnational Civil Society and Advocacy in World Politics. World Politics, Cambridge 

University Press, v. 55, n. 4, p. 579-606, Cambridge, Jul. 2003. p. 589. 
26 Ibid 
27 Ibid, p. 591. 
28 REBELO, Tamya. A atuação das Organizações Não Governamentais no Conselho de Segurança das Nações 

Unidas: os casos das agendas temáticas sobre Crianças e Mulheres. p. 38 
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Os princípios e significados morais existentes na política são fruto dos 

processos de articulação e negociação dos atores do plano internacional. Os tomadores de 

decisão, os Estados, sofrem influências dos demais atores desse plano (agências 

especializadas, organizações internacionais, ONGs, demais Estados etc.) e também do plano 

doméstico (população, disputas político-partidárias, ONGs locais etc.). 

A breve elucidação deste arcabouço teórico serve ao aprofundamento da 

construção histórica da Comissão sobre o Status da Mulher a ser apresentada na seção 

subsequente. Deve-se compreender a complexidade da construção das políticas internacionais 

e a relevância dos relacionamentos estabelecidos nos bastidores dos palanques internacionais 

na sua trajetória de implementação, mesmo, e principalmente, quando a transparência da 

historicidade dessas interações seja dificultada. 

 

 

4. A CONSTRUÇÃO E EVOLUÇÃO DA COMISSÃO SOBRE O STATUS DA 

MULHER  

Vista a criação da CSW, tanto como sujeito quanto como espaço de interação 

entre os atores, a presente seção apresentará a construção histórica da CSW e a crescente 

permeabilidade da Comissão para com as organizações da sociedade civil em quantidade de 

organizações presentes nas Sessões, assim como nas medidas adotadas pelo corpus das 

Nações Unidas sobre o relacionamento desta para com as ONGs. A Figura 2 a seguir 

apresenta a linha do tempo da CSW (dividida nas sete fases estabelecidas no documento da 

ONU Mulheres), com os principais trabalhos da CSW, os documentos de regulação do 

relacionamento ONUxONG e a presença, em números, de ONGs nas Conferências Mundiais 

da Mulher: 

 

Figura 2: Linha do tempo da construção da CSW 29 

 
29  Elaboração da autora.  
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A firmada Comissão sobre o Status da Mulher teve sua primeira Sessão, como 

mencionado na seção 2 do artigo, entre os dias 10 e 24 de fevereiro de 1947 em Nova York. O 

primeiro período da CSW se estende até o ano de 1962 e é marcado por iniciativas que 

buscaram assegurar as fundações legais para a equidade de gênero. 

Mantendo uma relação próxima com a Comissão de Direitos Humanos desde o 

princípio, um dos primeiros trabalhos da CSW foi a contribuição com a redação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Através do documento final da primeira 

Sessão30, A Comissão solicita ao ECOSOC que a presença dos oficiais da CSW fosse 

considerada na Sessão de redação da DUDH da Comissão de Direitos Humanos, assim como 

que fossem circulados desenvolvimentos na elaboração do documento com membros da CSW 

simultaneamente aos membros da CDH. O trabalho de revisão e comentários por parte de 

representantes da CSW foi vitorioso em garantir uma linguagem sensitiva a gênero na DUDH, 

contornando colocações como "homens são irmãos" e evitando o uso de "homem" para 

referir-se à humanidade.31 

 
30 E/281/Rev.1 
31 UN WOMEN. A Short History of the Commission on the Status of Women. New York: UN Women, 

2019. p. 5 
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O período de 1947 a 1962 foi marcado pela formulação de convenções 

internacionais na temática de direitos das mulheres e equidade de gênero, assim como pela 

extensa pesquisa sobre a situação das mulheres ao redor do mundo em relação a direitos 

políticos, acesso à educação, oportunidades de trabalho, entre outros32. Os principais avanços 

do período foram nas áreas de direitos políticos, casamento e educação.  

Em 1945, apenas 25 dos 51 Estados-Membros da ONU garantiam o direito 

equitativo ao voto.33 A partir desses dados, a Convenção sobre os Direitos Políticos das 

Mulheres foi apresentada e, em 20 de dezembro de 1952, adotada pela Assembleia Geral da 

ONU. O documento foi o primeiro instrumento legal internacional a reconhecer e proteger o 

direito das mulheres a voto, exercício de funções públicas, candidatar-se a eleições e manter 

cargos públicos. 

Em relação a questões ligadas aos direitos da mulher sobre casamento, a 

Comissão se atentou às diferenças legais dos Estados sobre casamento, divórcio e residência 

familiar. Os marcos legais são: a Convenção sobre a Nacionalidade da Mulher Casada, 

adotada em 29 de janeiro de 1957, que reconhecia o direito da mulher casada à nacionalidade 

própria e desvinculada da figura do marido; a Convenção sobre Casamento Consentido, Idade 

Mínima para Casar e Registro de Casamentos, adotada em 7 de novembro de 1962; e a 

Recomendação sobre Casamento Consentido, Idade Mínima para Casar e Registro de 

Casamentos, adotada em 1º de novembro de 1965. 

No mesmo período, a Comissão realizou, em parceria com a UNESCO, o 

desenvolvimento de programas para alfabetização de mulheres e equidade no acesso à 

educação, assim como, em parceria com a OIT, a elaboração do estudo sobre direitos 

econômicos das mulheres que viria a corroborar a Convenção sobre Igualdade de 

Remuneração de Homens e Mulheres Trabalhadores por Trabalho de Igual Valor de 1951 

(UN WOMEN, p. 6). 

Ainda foram trabalhadas questões de violência patriarcal tradicionais, como a 

mutilação genital, com tímidos avanços. Deve ser ressaltada a inclusão da pauta no debate 

internacional, levando luz a práticas que violam a integridade física e direitos humanos das 

mulheres. De qualquer forma, não seria até a década de 1980 que a mutilação genital feminina 

viria a ser reconhecida como uma forma de violência contra a mulher. 

Assegurar a pavimentação para o longo caminho a ser trilhado na busca pela 

equidade de gênero foi o movimento de buscar expandir a discussão e a reflexão sobre a pauta 

 
32 Ibid 
33 Ibid, p. 6. 
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e relações de gênero nas Nações Unidas — a busca pelo recorte e a interseccionalidade da 

temática. Não foi sem reações contrárias que os avanços do período foram galgados.  

O escopo de trabalho da CSW foi amplamente debatido no Conselho 

Econômico e Social ao longo de diversas reuniões. A materialidade da questão de gênero, 

assim como os esforços necessários para combater desigualdades foram motivações para 

debates na esfera do Conselho, nos quais possíveis desmantelamentos de pautas inseridas no 

escopo da CSW foram levantados34. Foram mais de 250 participações de ONGs e até 50 

novas solicitações para status consultivo em temas de gênero junto ao Comitê sobre Acertos 

para Consulta com Organizações Não Governamentais35. 

As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas pelos diversos processos de 

independência de ex-colônias ao redor do globo. Foram estabelecidos 66 novos Estados no 

período, significando, no âmbito das Nações Unidas, a expansão vertiginosa de Estados-

Membros. Devido ao longo e marcante processo imperialista pelos quais tais recém-formados 

países haviam sido submetidos, o ecossistema ONU passou a tratar, com gradativo empenho, 

questões relativas aos países em desenvolvimento. 

Deve-se salientar a influência da Guerra Fria nas relações entre os organismos 

das Nações Unidas e ONGs. A bipolaridade característica, acrescida à desconfiança entre os 

blocos socialista e capitalista na arena internacional, levou a iniciativas de fechamento dos 

Estamos-Membros para com demais atores do cenário internacional. O aumento do número de 

Estados-Membros, em sua maioria recém-formados e atravessados por dificuldades internas, 

culminou em uma ECOSOC despreparada para lidar com as adversidades apresentadas36. A 

década de 1960 foi marcada por um abrandamento dos vínculos consultivos, acarretando na 

desnormatização das relações, mesmo que continuada diversas relações sem novas 

vinculações37.  

O contexto também foi marcado pelo fortalecimento e crescimento de 

movimentos feministas e pela maior conscientização sobre a discriminação de gênero e a 

violência patriarcal. O cenário, somado aos trabalhos da primeira fase da CSW e ao 

tensionamento crescente da Guerra Fria, levaram a Assembleia Geral da ONU (AGNU) a 

 
34 A delegação do Reino Unido argumentou que "as atividades de todos os órgãos das Nações Unidas e de todas 

as agências especializadas afetam, em maior ou menor grau, a condição da mulher, uma vez elas sendo membros 

integrantes da sociedade". STIENSTRA, Deborah. Women’s Movements and International Organizations. 

London: The Macmillan Press, 1994, p. 85 
35 Rincker, et al. p. 12 
36 Otto, Dianne. “Nongovernmental Organizations in the United Nations System: The Emerging Role of 

International Civil Society.” Human Rights Quarterly, vol. 18, no. 1, 1996, pp. 107–141. p. 113. 
37 O final da década de 1960 teve a menor vazão de vinculações de ONGs  



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

279 
 

solicitar, em 1963, o envio de um documento a ser debatido: a Declaração sobre a Eliminação 

da Discriminação contra a Mulher. A solicitação marca a segunda fase38 da CSW, conhecida 

por focar na relação das mulheres com o desenvolvimento, tanto como beneficiárias como 

também no papel de agentes transformadoras39. O documento que visava a consolidação dos 

esforços e padrões sobre direitos das mulheres e equidade de gênero foi adotado pela 

Assembleia em 7 de novembro de 1967.  

  Em meio à Guerra Fria, no mundo bipolar, são notados avanços no 

entendimento da situação das mulheres em relação à pobreza, direitos econômicos, fatores 

sociais e culturais sensíveis ao gênero. Como elucidado por Hawkesworth: 

 

"Para evitar que as discussões da CSW descarrilassem 

para alinhamentos políticos percebidos nas Nações 

Unidas, a Comissão encontrou uma forma de funcionar 

como um 'espaço livre', de maneira que membros 

pudessem trocar informações, realizar encontros e 

desenvolver estratégias até certo ponto insuladas das 

disputas políticas entre governos." 40 

 

A CSW como um "espaço livre", insulado, possibilitou o êxito da Declaração 

sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher. A solicitação da AGNU por tal 

documento, em 1963, foi uma movimentação política, um posicionamento de 22 nações41 em 

desenvolvimento do bloco socialista, que buscavam demonstrar: o comprometimento superior 

do bloco socialista para com a promoção dos direitos das mulheres; a fragilidade da equidade 

posta apenas em marcos de Direito Internacional; e a capacidade de nações em 

desenvolvimento de adotar princípios modernos. 

Ao insular-se, a CSW teve êxito em chamar para si a responsabilidade da 

redação do documento e a articulação para rodadas de negociação para esse fim. A elaboração 

de um documento capaz de sobrelevar antagonismos Norte/Sul e Leste/Oeste levou quatro 

 
38 Período entre os anos de 1963 e 1975 
39 UN WOMEN. A Short History of the Commission on the Status of Women. New York: UN Women, 2019. p. 

7.  
40 HAWKESWORTH; Mary. Political Worlds of Women: Activism, Advocacy and Governance in the Twenty-

First Century. Boulder: Westview Press, 2012. 

41Afeganistão, Algéria, Argentina, Áustria, Camarões, Chile, Colômbia, Tchecoslováquia, Gabão, Guiné, 

Indonésia, Irã, Mali, México, Mongólia, Marrocos, Paquistão, Panamá, Filipinas, Polônia, Togo e Venezuela. 
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anos de trabalhos, negociações e esboços. Nota-se a relevância de seu texto final em definir a 

discriminação contra a mulher, além da importância de a Comissão, então formada 

integralmente por mulheres, ter encabeçado essa redação e, claro, a capacidade de transpassar 

a bipolaridade da Guerra Fria, ao adotar uma abordagem bastante expansiva, abrangendo as 

esferas dos direitos civis/políticos e sociais/econômicos. 

A Declaração foi um marco importante, não como fim, mas como ponto de 

inflexão sobre o caráter universal dos direitos das mulheres. Os procedimentos estabelecidos 

pela Convenção de relatoria por parte dos Estados-Membros eram de implementação 

voluntária. Desta problemática surge a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher (CEDAW), com caráter vinculativo. A Convenção foi adotada 

pela AGNU em 1979. 

Ao passo que a CSW avançava, o ECOSOC realizou a primeira grande revisão 

sobre os arranjos para vínculo consultivo das ONGs em 1968. As crises a serem respondidas 

eram: preocupações sobre dominação ocidental sobre as ONGs vinculadas até então; a 

extensão da influência de governos sobre atividades das ONGs; o aumento do número de 

ONGs; e as críticas de governos direcionadas à ONGs de Direitos Humanos.42 

A discussão referente à dominação ocidental já fora sanada, normativamente, 

em 1966, com a determinação de uma composição geograficamente equitativa para o Comitê 

sobre Organizações Não Governamentais. A Resolução 1296, advinda do processo de revisão, 

reestabeleceu as relações devidamente normatizadas entre órgãos ONU e ONGs ao introduzir 

novos mecanismos de controle, principalmente em relação a financiamentos governamentais e 

engajamento sistemático com atos contra Estados infundados ou política e exclusivamente 

motivados.  

Aproximando-se da marca dos 25 anos de existência, a CSW recomendou43 a 

designação de 1975 como o Ano Internacional da Mulher. Os objetivos da data giraram no 

entorno de reconhecer a discriminação de gênero, assim como outras formas de violência 

patriarcal culturalmente arraigadas como um problema global, convocando governos, ONGs e 

demais atores sociais a aumentar os esforços para promover equidade de gênero e reconhecer 

as contribuições das mulheres para o desenvolvimento de suas comunidades. 

A definição dos esforços focais estabelecidos pela Comissão, equidade e 

desenvolvimento, foi somada ao reconhecimento do papel da mulher na construção da paz 
 

42 Otto, Dianne. “Nongovernmental Organizations in the United Nations System: The Emerging Role of 

International Civil Society.” Human Rights Quarterly, vol. 18, no. 1, 1996, pp. 107–141. p. 114. 
43 Em 1970, foi aprovado na AGNU o Programa de Longo Termo para o Avanço da Mulher, o qual designa o 

Ano Internacional da Mulher 
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mundial, adicionada pela AGNU. Estabeleceu-se então uma tripla agenda para o avanço da 

mulher: equidade, desenvolvimento e paz. A Comissão passou a organizar uma conferência 

internacional para marcar o Ano da Mulher. Stienstra ressalta a declaração do Ano 

Internacional da Mulher, assim como a Década da Mulher, como vitórias das ONGs 

envolvidas com a CSW44. 

A Conferência Mundial da Mulher contou com a participação de 133 

representantes Estatais, e 6.000 representantes de ONGs se fizeram presentes na agenda de 

eventos paralelos. O resultado do evento realizado na Cidade do México foi o Plano Mundial 

de Ação para a Implementação dos Objetivos do Ano da Mulher, documento que conta com 

linhas diretrizes para o avanço da agenda até 1985. 

Os trabalhos elaborados pela Conferência Mundial da Mulher, acrescidos da 

pressão da comunidade de organizações de mulheres, levaram à declaração da Década da 

Mulher das Nações Unidas: Equidade, Desenvolvimento e Paz, trazendo legitimidade e 

protagonismo dos movimentos das mulheres no mundo e na agenda global. O período foi um 

marco histórico ao mudar o entendimento de que o desenvolvimento serviria para o avanço da 

pauta feminista para o reconhecimento da mulher como peça fundamental para o 

desenvolvimento. Nota-se a transformação da mulher em sujeito, no papel de agente 

transformador. 

Os trabalhos da CSW se intensificaram no período, acompanhando o maior 

papel de destaque da pauta mundialmente. Os esforços dos grupos de trabalho na discussão e 

redação da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher se estenderam até 1979, quando, por 130 votos a favor, o documento foi adotado pela 

Assembleia da ONU. A Convenção foi o primeiro instrumento internacional a definir a 

discriminação contra a mulher. Lê-se em seu artigo 1: 

  

toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e 

que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o 

reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, 

independentemente de seu estado civil, com base na 

igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e 

liberdades fundamentais nos campos político, econômico, 

social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. 

 
44 STIENSTRA, Deborah. Women’s Movements and International Organizations. London: The Macmillan 

Press, 1994 
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O instrumento vinculativo entrou em vigor em 3 de setembro de 1981, após sua 

ratificação pelo vigésimo Estado. O processo mais rápido para convenções de direitos 

humanos até a referida data. A vitória normativa que a Convenção representa por deter caráter 

vinculativo é inquestionável, porém deve-se notar a falta de provisões garantidoras para a 

implementação do documento, v.g. o caráter consultivo da CEDAW (Comitê sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher). 

Para o acompanhamento dos objetivos da Década da Mulher, 145 Estados-

Membros se reuniram para a II Conferência Mundial da Mulher, em julho de 1980, em 

Copenhague, que contou com a participação de 8.000 representantes de ONGs. Trabalhando 

em cima do Plano de Ação estabelecido na primeira conferência, foi chegado ao entendimento 

de que os objetivos macro da Década da Mulher não seriam atendidos sem objetivos 

específicos bem estruturados, principalmente nas áreas sensíveis de saúde, emprego e 

educação. O Programa de Ação de 1980 rogava por medidas nacionais mais incisivas sobre o 

direito das mulheres à propriedade, herança, custódia sobre seus filhos e nacionalidade. 

Ao longo da Década da Mulher, a pauta feminista ganhou maior notoriedade 

no âmbito das Nações Unidas. Os diversos mecanismos de implementação e 

acompanhamento da agenda da Década da Mulher foram difundidos pelo ecossistema ONU, 

marcadas também pelo surgimento de outras estruturas como o UNIFEM e o INSTRAW. 

Como efeito, alguns Estados-Membros propuseram na Assembleia que a CSW 

fosse abolida e suas funções transferidas para o ECOSOC. A pauta ganhava espaço no plano 

internacional, mesmo que, deve-se notar, à época a Comissão reunia-se bianualmente, não era 

a organizadora das Conferências Mundiais e detinha pouco espaço de contribuição para o 

desenvolvimento de cooperação. Vale retomar aqui a decisão da Comissão, em sua primeira 

Sessão, por manter um corpo mais restrito, de 15 membros.  

 A Conferência de 1980 recomendou, contrapondo a abolição da CSW, que a 

Comissão fosse fortalecida e que ficasse sobre sua incumbência a preparação da III 

Conferência Mundial da Mulher. As organizações da sociedade civil tiveram um papel central 

na articulação em prol da Comissão sobre o Status da Mulher e a continuidade de seus 

trabalhos. 

A Conferência Mundial de Revisão e Avaliação das Realizações da Década das 

Nações Unidas para as Mulheres: Igualdade, Desenvolvimento e Paz foi realizada em Nairóbi, 

Quênia, em 1985. O documento final da Conferência organizada pela CSW, que contou com a 
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presença de 12.000 ONGs, foi adotado em consenso entre os 157 Estados-Membros. As 

Estratégias Prospectivas de Nairóbi para o avanço das mulheres tornaram-se um modelo para 

o futuro das mulheres até o fim do século XX. 

Após reunir-se bianualmente, a CSW voltou a adotar Sessões anuais em 1987, 

quando outras alterações estruturais foram adotadas: a composição da Comissão passou para 

45 Membros, que devem servir por dois anos e ser distribuídos de forma geograficamente 

equitativa45. 

O fim da Década da Mulher e as Estratégias Prospectivas de Nairóbi marcam o 

início da quarta fase46 de trabalhos da Comissão: Inserção da Mulher na Pauta Global. A 

AGNU, em resposta ao ECOSOC47, incumbe à CSW o monitoramento dos avanços referentes 

às Estratégias de Nairóbi. A agenda de empoderamento feminino passa, no âmbito das Nações 

Unidas, a interseccionar-se com a pauta econômica e social. A Comissão expande sua 

presença em demais organismos ONU e a posição insulada transforma-se em interseccionada. 

A maior permeabilidade da agenda dos direitos das mulheres em ambos os 

sentidos, ou seja, em receber e ter suas pautas recebidas em outros espaços, é parte do 

incremento da complexidade das relações naquela que viria a ser a última década da Guerra 

Fria. A contemporaneidade passa a ser marcada por alargamentos e aprofundamentos nas 

relações entre atores e pautas do plano internacional, e, por conseguinte, apresenta entes e 

pautas políticas mais interdependentes. Nota-se aqui o contexto transicional da época. 

Durante a Década da Mulher, movimentos de mulheres passaram a almejar um 

movimento feminista global. No Sul Global, a década de 1980 foi marcada pela insurgência 

de movimentos de mulheres, que, ao se depararem com a tripla agenda de equidade, 

desenvolvimento e paz, questionavam-se sobre e para que mulheres essa agenda internacional 

serviria.  O incômodo sentido por grupos do Sul era também presente em grupos de mulheres 

do Norte Global e bastante elucidado nas palavras de Bell Hooks: 

 

Desde o começo do movimento, mulheres de classes 

privilegiadas conseguiram tornar suas preocupações 'as' 

questões que deveriam ser o foco, em parte porque elas 

 
45 Distribuição assentos X continente: 13 África; 11 Ásia e Pacífico; 9 América Latina e Caribe; 8 Europa 

Ocidental e Outros Estados. 
46 1986-1995 
47 Resolução E/RES/1987/24 recomenda à Assembleia o apontamento da CSW como responsável pelas 

Estratégias de Nairóbi, recomendação esta resultado de intensas articulações entre membros da Comissão de 

demais atores envolvidos. 
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eram o grupo de mulheres que recebia atenção pública. 

(...) No livro Mística Feminina, Betty Friedman identificou 

'o problema que não tem nome' como a insatisfação que 

mulheres sentiam com o fato de serem confinadas e 

subordinadas ao lar como donas de casa. Quando a 

questão foi apresentada como uma crise das mulheres, era 

de fato uma crise somente para um grupo pequeno de 

mulheres brancas com alto nível de educação. Enquanto 

elas reclamavam dos perigos do confinamento no lar, a 

maioria das mulheres da nação eram da classe 

trabalhadora. E muitas dessas trabalhadoras, que se 

dedicavam a longas horas de trabalho, com baixos 

salários, e ainda faziam todo o trabalho doméstico, teriam 

enxergado o direito de ficar em casa como 'liberdade'. 

Não foi a discriminação de gênero nem a opressão sexista 

que impediram mulheres privilegiadas de todas as raças 

de trabalhar fora de casa. Foi o fato de os trabalhos 

disponíveis para elas terem sido os mesmos trabalhos de 

mão de obra não qualificada e pouco remunerada 

disponíveis para todas as mulheres trabalhadoras. 48 

 

Quando a mulher, no âmbito das Nações Unidas, passa a ser entendida como 

agente de transformação na pauta do desenvolvimento econômico, ou seja, capaz de trabalhar 

e gerar benefícios para sua comunidade ao passo que é também beneficiada pelo trabalho e 

reconhecimento, os recém-inseridos grupos de mulheres do sul global, assim como mulheres 

do norte, já há muito eram responsáveis ou corresponsáveis por garantir o sustento familiar. A 

necessária interseccionalidade da pauta das mulheres refletia-se também no surgimento de 

iniciativas da OSC, v.g. a organização de pesquisadoras do sul global, Desenvolvimento com 

a Mulher por um Nova Era (DAWN). Ela foi formada em 1984 a fim de levar para agenda 

internacional feminina tais inescusáveis problematizações sobre desenvolvimento, mas 

também sobre as múltiplas experiências femininas e suas particularidades.  

 
48 HOOKS, Bell. O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadores. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 

2018, pp. 65-66 
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A DAWN fez-se presente na referida Conferência de Nairóbi de 1985, 

apresentando críticas ao que entendia como uma visão reformista — que buscava meramente 

adicionar a mulher à agenda do desenvolvimento —, ao passo que entendia a necessidade de 

se analisar as relações de gênero de forma a contextualizar especificidades culturais e como se 

davam as inequidades nas relações de poder no dia a dia das mulheres, em espaços de 

trabalho, sim, mas também nos demais espaços nos quais diferentes corpos femininos sofrem 

diferentes tipos de violências.  

A inserção da mulher na pauta global é, na verdade, a inserção dessa 

diversidade de mulheres na pauta global, a busca pela igualdade salientando especificidades 

para tratar-se desigualmente tais desigualdades, na medida em que se apresentam. E a 

ferramenta encontrada, notoriamente por OSCs de mulheres, como força motora dessa 

inserção, foi a pauta da violência contra a mulher — já com relevância e grande aderência no 

plano internacional —, agora de maneira interseccionada com pautas sociais e econômicas.  

Diversas conferências internacionais, incentivadas e lideradas pelos 

organismos das Nações Unidas, foram realizadas ao longo dos anos 1990 com o intuito de se 

estabelecer uma agenda global para o desenvolvimento. A permeabilidade da pauta da 

equidade de gênero fez-se, por um lado, através do sucesso obtido por grupos de mulheres em 

remarcar a perpetuação da inequidade de gênero como fator impeditivo para o sucesso da 

pauta central de uma série de conferências nas quais se fizeram presentes. E assim foi em 

1992, ao longo das reuniões sobre meio ambiente da Conferência sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento; em 1993, na Conferência sobre Direitos Humanos; em 1994, na 

Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento; em 1995, na Cúpula Mundial 

sobre Desenvolvimento Social; em 1996, na Conferência sobre Assentamentos Humanos 

(Habitat II); e em 1996, na Cúpula Mundial sobre Alimentação. No mundo pós-Guerra Fria, 

contemporâneo, tudo aquilo que havia se discutido insularmente pôde se transbordar para 

além dos muros impostos anteriormente. 

A quarta Conferência da Mulher, realizada em Pequim, 1995, acompanhou a 

evolução histórica de organizações presentes, sendo o maior evento das Nações Unidas até 

então. O processo de preparação para a Conferência em si contou com cinco encontros 

regionais entre os meses de junho e novembro de 1994, estes antecedidos por consultas à 

sociedade civil e encontros preparatórios entre organizações de mulheres. Conforme 
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documento preparatório49 para a reunião da AGNU sobre a evolução histórica da pauta das 

mulheres no âmbito das Nações Unidas: 

 

A presença e influência de ONGs, uma das forças mais 

ativas na busca pela equidade de gênero, aumentou 

consideravelmente desde a Conferência da Cidade do 

México, em 1975. Em Pequim, as ONGs influenciaram 

diretamente o conteúdo da Declaração e Plataforma de 

Ação, assim como viriam a deter um importante papel em 

responsabilizar e cobrar seus líderes nacionais pelos 

compromissos por eles firmados em implementar a 

Plataforma. 

 

Não somente a realização da Conferência contou com uma maior incidência de 

atores outros além da esfera estatal, como a Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres 

foi um marco na evolução da pauta da mulher no plano internacional por, no centro das pautas 

da agenda oficial, preocuparem-se majoritariamente com a conceitualização das existências 

femininas.  

A transformação fundamental em Pequim foi o 

reconhecimento da necessidade de mudar o foco da 

mulher para o conceito de gênero, reconhecendo que toda 

a estrutura da sociedade, e todas as relações entre 

homens e mulheres dentro dela, tiveram que ser 

reavaliados. Só por essa fundamental reestruturação da 

sociedade e suas instituições poderiam as mulheres ter 

plenos poderes para tomar o seu lugar de direito como 

parceiros iguais aos dos homens em todos os aspectos da 

vida. Essa mudança representou uma reafirmação de que 

os direitos das mulheres são direitos humanos e que a 

 
49  Perspectiva histórica, elaborada pela então Divisão da ONU para Mulheres, apresentada ao evento da reunião 

intitulada Women 2000, encontro extraordinário da AGNU convocado para revisão do progresso da Plataforma 

de Ação de Pequim. Localizador DPI/2035, porém indisponível o acesso na íntegra no portal digital da biblioteca 

do sistema ONU. Disponibilizado pela ONU Mulheres em 

<https://www.un.org/womenwatch/daw/followup/session/presskit/hist.htm> 
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igualdade de gênero era uma questão de interesse 

universal, beneficiando a todos.50 

 

Os avanços normativos das primeiras fases e o crescente protagonismo da 

pauta da mulher nas seguintes etapas acompanham a evolução das ondas feministas51. Não 

diferentemente, a Conferência de 1995 foi profundamente marcada pela terceira onda, 

abrangendo uma maior diversidade de visões e experiências femininas. A maior 

complexidade de atores tornou custoso o consenso para o documento final. Foi através da 

intercorrelação de pautas que foi possível acordar-se pela Declaração e Plataforma de Ação, 

apresentada em 12 áreas de preocupação necessárias para o alcance da equidade de gênero: 

Mulheres e Pobreza; Educação e Capacitação de Mulheres; Mulheres e Saúde; Violência 

contra a Mulher; Mulheres e Conflitos Armados; Mulheres e Economia; Mulheres no Poder e 

na Liderança; Mecanismos Institucionais para o Avanço das Mulheres; Direitos Humanos das 

Mulheres; Mulheres e a Mídia; Mulheres e Meio Ambiente; Direitos das Meninas. 

A espiral de influências entre as agendas, de forma a se coconstituírem, 

acompanhava e era contemplada com as movimentações dos organismos das Nações Unidas 

em busca da construção de uma agenda global única, impulsionadas pela aproximação da 

virada do milênio. Em setembro de 2000, foi adotada a Declaração do Milênio da ONU e seus 

oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio — a serem cumpridos em 15 anos. Os 

objetivos eram: Erradicar a Extrema Pobreza e a Fome; Atingir o Ensino Básico Universal; 

Promover a Igualdade de Gênero e a Autonomia das Mulheres; Reduzir a Mortalidade 

Infantil; Melhorar a Saúde Materna; Combater o HIV/AIDS, a Malária e outras Doenças; 

Garantir a Sustentabilidade Ambiental; e Estabelecer uma Parceria Mundial pelo 

Desenvolvimento. 

 
50 Perspectiva histórica, elaborada pela então Divisão da ONU para Mulheres, apresentada ao evento da reunião 

intitulada Women 2000, encontro extraordinário da AGNU convocado para revisão do progresso da Plataforma 

de Ação de Pequim. Localizador DPI/2035, porém indisponível o acesso na íntegra no portal digital da biblioteca 

do sistema ONU. Disponibilizado pela ONU Mulheres em 

<https://www.un.org/womenwatch/daw/followup/session/presskit/hist.htm> 

51 Notoriamente, são três as ondas do feminismo: a primeira foi marcada por reinvindicações l.;/l políticas, 

questionamentos sobre o papel da mulher na sociedade. Tomo a liberdade de notar aqui que existiam também 

aquelas mulheres da primeira onda do feminismo que lutavam pelo fim da escravização de seus corpos e pares. 

Estendendo-se até meados dos anos 1950, quando ocorreu a segunda onda, marcada pela evolução nos estudos 

da condição de ser mulher, a luta por direitos reprodutivos e explorações sofridas pelo sexo feminino. A partir de 

1989, com a culminação do termo interseccionalidade, inicia-se a terceira onda, pós-estruturalista, que é marcada 

por alargamento de pautas em busca de atender a uma diversidade de demandas até então não contempladas no 

movimento, v.g. mulheres trans, gordas, pobres.  
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Ao longo dos anos 1990, grupos de mulheres buscaram formar “contratos 

sociais” (DAWN, 2005) que poderiam ser utilizados para pressionar e cobrar governos em 

relação a avanços na pauta das mulheres. Conforme se davam as grandes conferências da 

última década do milênio e mais avanços normativos eram alcançados, a economia 

transnacional neoliberal se fortalecia, influenciada pelo Consenso de Washington e pela 

intensificação do processo de globalização. Nota-se aqui a criação e fortalecimento de órgãos 

como Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio e Fundo Monetário Internacional, 

além de sua influência em políticas domésticas. A somatória dessas influências diversas 

gerou, como elucidado por Barton, um “questionamento estratégico” para os movimentos de 

mulheres: 

 

A estratégia dos direitos humanos, enquanto reconhecia o 

papel-chave dos Estados, tem buscado reafirmar que 

direitos universais não deveriam conhecer fronteiras. A 

estratégia da OMC tem sido bem sucedida em se sobrepor 

a soberania estatal para minar tais direitos, 

particularmente em relação à formulação de políticas 

macroeconômicas. Portanto, há uma tensão entre 

estratégias políticas que defendem a habilidade dos 

Estados de formularem sua política econômica própria e 

estratégias que demandam uma agenda global para o 

respeito dos direitos humanos ao lado de compromissos 

sociais e ambientais.52 

 

A entrada no novo milênio é marcada por uma relevância crescente de três 

forças interrelacionadas, centrais para a compreensão do contexto: neoliberalismo econômico, 

fundamentalismo político-religioso e militarismo53. O avanço das pautas neoliberais somada a 

propagação do estilo de vida estadunidense/ocidental frente a culturas locais leva ao 

fenômeno do fundamentalismo numa relação complexa muito além de qualquer simples causa 

e consequência. E, a parit do 11 de setembro de 2001 o governo estadunidense desloca a pauta 

internacional para um debate centrado em segurança nacional e a dita “Guerra ao Terror”. 
 

52 BARTON, Carol. Where to for women’s movements and the MDGs? Gender and the Millennium 

Development Goals. Cowley: Oxfam GB, 2005. p. 26 

 
53  Ibid, p. 27 
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É nesse contexto de emergência de guerras civis no continente africano e 

tensionamentos no Oriente Médio que a comunidade de grupos de mulheres é convocada a 

apoiar os ODM. Os encontros anuais da CSW ganham relevância para as ONGs ao fortalecer 

a comunidade internacional de grupos de mulheres, possibilitando trocas de experiências, 

novas formações de grupos regionais, articulações transnacionais e a construção. Por mais que 

os avanços internos da agenda oficial sejam questionados por alguma vagarosidade ou por 

compromissos firmados nos documentos finais dos encontros serem pouco contundentes, a 

presença de ONGs não para de crescer nesse espaço.  

O chamado levou a uma ampla reflexão da comunidade de grupos de mulheres 

sobre os ODM dado o contexto no qual a agenda fora construída e suas possibilidades de ação 

dentro e para além da agenda de oito pontos. Foram diversas as críticas realizadas pela 

comunidade feminista aos ODM, elencados por Barton54: a limitação de uma agenda 

minimalista de oito pontos; os esforços tecnocráticos postos como solução para problemas 

políticos sistêmicos; a ausência de diversos pontos do Plataforma de Ação de Pequim; a 

exclusão das populações locais pobres dos processos de decisão sobre erradicação da pobreza 

e; a adoção da noção de crescimento macroeconômico como meio para erradicação da 

pobreza, nos moldes do Consenso de Washignton, desatentando-se a desigualdades internas. 

Em face a tais incômodos, grupos de mulheres se mobilizaram em torno da 

aproximação da revisão dos 5 anos dos ODM e 10 anos da Plataforma de Ação de Pequim 

para cobrir os objetivos do milênio com uma ótica sensível as questões de gênero. Para tanto, 

o Projeto do Milênio, iniciativa de Jeffrey Sachs55, foi a plataforma ideal. O projeto visava 

refinar os indicadores e prover os objetivos com objetivos específicos para implementação 

efetiva da agenda. A presença de representantes do movimento nos grupos de trabalho do 

Projeto teve sucesso em reintroduzir elementos da Plataforma de Ação de Pequim do relatório 

final de Sachs. 

As lições da experiência dos ODM, de uma estrutura única basilar para as 

pautas globais, foram diversas. Com a aproximação de 2015 e o alcance parcial e desigual de 

seus objetivos levaram a necessidade da inversão da lógica top-down usada na formulação dos 

ODM para um processo de estruturação mais inclusivo para o pós-2015. Aproximava-se, 

também, a reunião de revisão dos 20 anos da Conferência sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a Rio+20. Parte do processo preparatório para a Rio+20 foi a compilação 

de relatorias nacionais sobre desenvolvimento sustentável, trabalho realizado pela CSD 

 
54  Ibid, pp. 29-30 

55 Special adviser to the UN Secretary-General 
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(Comissão sobre Desenvolvimento Sustentável) que, entre 2004 e 2011 colheu 405 relatórios 

nacionais em temas específicos.  

O processo de formulação da Agenda 2030 se deu a partir da Rio+20, em 2012, 

e 2015. Em janeiro de 2013 a AGNU estabelece o Grupo de Trabalho Aberto sobre os ODS 

(OWG), composto por 30 assentos compartilhados por até 3 Estados e acompanhado pela 

incidência de ONGs de temáticas diversas. Para além do OWG foram onze consultas 

temáticas internacionais, 5 regionais e 88 nacionais. Entre 2013 e 2014 o OWG reuniu-se em 

treze ocasiões, sendo as cinco últimas reuniões de negociação dos insumos coletados ao longo 

dos primeiros oito encontros. Foram mais de 870 intervenções da sociedade civil nas reuniões 

de negociação56. 

Os resultados de um processo mais inclusivo são perceptíveis na estruturação 

dos objetivos e metas, a interconexão estabelecida entre os objetivos, o grau de 

aprofundamento presente em cada um dos 17 pontos assim como na receptividade dos grupos 

de ONGs em engajar ativamente na territorialização dos ODS. 

 

 

5. INSIDERS OUTSIDE 

Visto a trajetória histórica da CSW e a presença crescente de representantes da 

sociedade civil nos eventos internacionais da pauta dos direitos das mulheres é possível aferir 

que as organizações das mulheres impactam o curso do plano internacional e, mais 

especificamente, da própria CSW? É possível notar, sim, uma pressão constante por maiores 

espaços, por assegurar espaços ganhos, por avanços normativos. Mas seria essa pressão prova 

de uma influência nas tomadas de decisão? 

A resposta curta seria não: as organizações de mulheres mantem uma 

influência histórica no plano internacional de fraca a moderada57. Seja atuando como 

especialistas, através de consultas ou ativistas, articulando com suas pares e representantes 

estatais, as ONGs tiveram, sim, pontos de influência mais direta – como em assegurar a 

continuidade da CSW ao passar a organização das Conferências da Mulher à Comissão. 

Porém, no quadro geral, mesmo os ganhos normativos obtidos no caminho pouco puderam ser 

territorializados pela falta de mecanismos de execução cabíveis. 

 
56 SÉNIT, Carole-Anne. Leaving no one behind? The influence of civil Society participation on the 

Sustainable Development Goals. P. 699 
 
57 Ibid 
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É preciso notar aqui a organização do espaço das Sessões da Comissão. 

Enquanto os eventos da agenda oficial ocorrem nas instalações da AGNU, os side events e 

parallel events acontecem, em sua maioria, nos arredores da Nações Unidas. Isso não 

significa que as reuniões oficiais são fechadas para a sociedade civil — apenas dificultada. O 

acesso à sede das Nações Unidas segue um protocolo de segurança bastante minucioso, por 

vezes vagaroso. Não somente sobre o acesso físico ao espaço, as barreiras invisíveis postas 

entre representantes de Estados dificultam avanços, normalmente tendo como documento 

final consensos vagos e distantes de muitas realidades. 

Desta dificultosa jornada até os suntuosos salões da AGNU, a autora Daniela 

Jauk empresta o conceito de insider outside primeiramente utilizado por Hill Collins ao 

descrever a experiência das feministas negras na academia. Nas palavras de Jauk: 

 

Ativistas feministas trazem conhecimento de insider sobre 

as experiências e necessidades das mulheres para mesa 

das negociações da ONU e são especialistas/insiders 

sobre os tópicos negociados nas reuniões da CSW. No 

entanto, meus dados revelam que elas enfrentam desafios 

em termos de acesso e acessibilidade na ONU. (...) 

mulheres ativistas são incorporadas, mas também 

privadas de direitos nas negociações reais da CSW e 

permanecem amplamente outside no processo de 

modelagem política normativa de gênero.58 

 

A autora ainda vai além ao destacar o paradoxo existente entre quanto mais 

insider uma mulher for, mais outside ela garantidamente estará em termos de produção factual 

da política global de igualdade de gênero. A exemplo: uma mulher rural que não fala inglês na 

CSW de 2012 que tinha como tema central as mulheres rurais59. 

Então, até aqui concluímos que o espaço oficial da CSW, por mais que permita 

e incentive a participação da sociedade civil, ainda não é tão permeável e acessível — sendo 

aqui possível argumentar que os é o tanto quanto possível.  

 
58 JAUK, Daniela. Global gender policy development in the UN: a sociological exploration of the politics, 

processes, and language. University of Akron, 2013 p. 49-50 
59 Ibid p. 51 
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Se de tão difícil acesso, como pode a presença em número de representantes da 

sociedade civil aumentar tão significativamente? Ora, se as insiders estavam outside, 

tornaram o fora, dentro. A riqueza da CSW e das Conferências Mundiais das Mulheres está 

nos encontros, painéis, workshops que ocorrem no entorno da agenda oficial. É al que 

alianças são feitas, novos grupos de trabalho formados, articulações desenhadas. O poder das 

relações horizontais e transnacionais entre movimentos sociais, embasadas em um respeito 

mútuo de traços culturais, escuta ativa, comunicação não-violenta e ganhos mútuos de 

experiência e conhecimento para levar as suas respectivas comunidades é fundamentalmente 

feminista. 

Salienta-se a magnitude de avanços normativos de aparência tão singela quanto 

a inserção da palavra mulher na DUDH, assim como a coragem de cada uma das mulheres 

envolvidas nessa trajetória. A territorialização das pautas das mulheres, a existência de 

espaços de trocas e somas foram e são possíveis graças a cada pequeno grande avanço 

normativo — que continua sendo relevante e necessário. A universalidade dos direitos das 

mulheres — no plural, sempre —, continua sendo um desafio. Continuamos sob a influência 

da tríplice agenda do pós 11 de setembro (militarização, fundamentalismos e neo-liberalismo), 

naturalmente avessa à qualquer avanço pela equidade de gênero. Por isso, seguimos. 
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RESUMO: 

Esse artigo pretende aplicar ferramentas da Mediação conforme a Resolução 125/2010 e para 

isso traçará um breve relato histórico do conflito Israel Palestino de forma isenta e sem 

nenhuma interferência, mas tão somente usando esse conflito para uma mediação hipotética, 

onde ao final será deixada uma provocação ao leitor no sentido de que ele mesmo tire suas 

conclusões baseado na real situação embasada em fatos reais.  

PALAVRAS-CHAVE: Mediação. Conciliação. Pacificação. Conflito Israel Palestino.  

 

ABSTRACT: 

This article intends to apply Mediation tools according to Resolution 125/2010 and for that 

purpose it will trace a brief historical account of the Israeli Palestinian conflict in an impartial 

and without any interference, but only using this conflict for a hypothetical mediation, where 

at the end it will be left a provocation to the reader in the sense that he himself draws his 

conclusions based on the real situation based on real facts 

KEYWORDS: Mediation. Conciliation. Pacification. Palestinian Israel Conflict. 
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1. INTRODUÇÃO  

Muito se falou sobre direitos humanos, especialmente que eles decorrem da 

inadmissibilidade de atrocidades tais quais as que ocorreram na 2ª guerra mundial onde foram 

mortas mais de 50 milhões de pessoas com crueldade, em especial a morte de 06 milhões de 

judeus.  

O holocausto é inquestionável e sua perpetuação era inadmissível e assim em 

1948 temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

Com o passar dos anos parece que o ponto específico que deu origem à 

declaração dos direitos humanos se perde diante de outros fatos que vem ocorrendo e muitas 

vezes por falta de conhecimento são distorcidas ou encaram com menos relevância as 

motivações das atitudes.  

Recentemente em artigo da Folha de São Paulo3, se coloca a questão judaica do 

holocausto um assunto perempto, ou seja, caduco em suas repercussões como se pudéssemos 

simplesmente esquecer o que já aconteceu com um determinado povo, e sempre penalizando 

essa fatia mundial da população como algo démodé e à luz dessa nova percepção um olhar 

hostil para Israel. 

No mesmo sentido houve a constatação do governo francês que os judeus de lá 

sofreram um aumento severo no discurso antissemita de ódio na internet e em muitos locais 

públicos, os judeus franceses experimentaram um aumento de 74% em ataques violentos 

durante 2018, segundo dados oficiais do governo francês4. 

Esse artigo pretende demostrar razões para o conflito Palestina-Israel, à luz das 

questões políticas, sociais e religiosas envolvidas.  Um breve passeio sobre a história a partir 

de 1948 até os dias atuais e com as considerações necessárias indicar a mediação à luz da 

Resolução 125 de 2010 com suas ferramentas como meio indicado para a resolução do 

conflito Palestina –Israel, fazendo uma simulação de sessão com as considerações de cada 

parte envolvida.  

Será que teríamos sucesso?  

A ferramenta de “inversão de papeis” seria ideal para a percepção das 

dificuldades de sobrevivência dos palestinos sem a tecnologia israelense.  Enfim, usando as 

 
3   https://www1.folha.uol.com.br/colunas/patriciacamposmello/2019/11/antissemitismo-cresce-no-brasil-aponta-

pesquisa.shtml 
4 https://www.algemeiner.com/2019/05/07/french-jews-furious-as-notorious-antisemite-dodges-jail-time-for-

holocaust-denial 

 

https://www.algemeiner.com/2019/02/20/in-major-address-to-jewish-community-french-president-macron-pledges-new-measures-to-combat-rising-antisemitism/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/patriciacamposmello/2019/11/antissemitismo-cresce-no-brasil-aponta-pesquisa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/patriciacamposmello/2019/11/antissemitismo-cresce-no-brasil-aponta-pesquisa.shtml
https://www.algemeiner.com/2019/05/07/french-jews-furious-as-notorious-antisemite-dodges-jail-time-for-holocaust-denial/
https://www.algemeiner.com/2019/05/07/french-jews-furious-as-notorious-antisemite-dodges-jail-time-for-holocaust-denial/
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ferramentas da Resolução 125/2010 poderíamos ter sucesso nessa questão que se arrasta há 

anos sem um fim satisfatório para ambos?  

São algumas das questões que pretendo responder ao longo desse trabalho.  

Um olhar técnico sobre não só a soberania de um povo, mas especialmente se 

estão aptos a seguirem sozinhos sem o apoio de Israel e se essa autonomia não seria um risco 

para a segurança de ambos.  

Seriam as terras palestinas mais valiosas para a sobrevivência dos Palestinos do 

que a tecnologia Israelense?  

Essas são algumas perguntas que pretendo responder ao longo desse artigo que 

será como um laboratório da Resolução 125/2010 nessa questão.  

 

 

2. TENTATIVAS DE PROMOVER A PAZ ENTRE PALESTINA E ISRAEL 

Muito já se ouviu falar das inúmeras tentativas de pacificação entre Palestina e 

Israel, mas nunca com a paz total tão desejada.  

Existe um visão de desdém às intervenções israelenses no território palestino, 

mas um breve olhar para o que acontece em termos se segurança, tecnologia, medicina, entre 

outros olhares possíveis, fácil detectar esse avanço inquestionável que tem Israel , inclusive, 

em relação à outros países, enquanto que a Palestina perece diante das dificuldades de sua 

população5.  

Quem tem a oportunidade de visitar Israel vê com os próprios olhos a boa 

convivência entre todos os povos que lá residem e com a guarida de Israel para todos 

indistintamente6.  

Tem-se uma proporção bem expressiva diante do que demostra a mídia 

fazendo crer que Israelenses não apoiam os palestinos 

Hospitais de ponta atendem a israelenses e palestinos de forma igualitária, mas 

infelizmente as notícias que são divulgadas pela mídia internacional tem um viés contra Israel 

e daí decorre um levante do antissemitismo na atualidade.  

Existem guerras por lá há décadas e a história mostra que decorrem da 

insatisfação dos próprios árabes, que também sempre estiveram à mercê de alguma 

 
5 https://forbes.com.br/negocios/2020/04/por-que-israel-e-referencia-em-tecnologias-capazes-de-resolver-

problemas-globais/ 
6 Como experiência empírica da Autora, denotou-se que o Estado de Israel apresenta ao longo do seu território 

uma convivência pacífica não só entre israelenses e palestinos como com toda a gama de pessoas de diversos 

credos e raças que lá residem.  
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dominação (Otomana e Britânica)7 e que por fim é a dominação de Israel  - e isso é fato -, 

independentemente das razões e dessa forma temos que os conflitos sempre são 

desencadeados pelos próprios árabes, não sem razão,  e isso não é o objeto desse trabalho, 

mas tão somente uma constatação comprovada pela própria história8 . 

Os palestinos que atacam Israel, desde 1948, tentam r retomar o mapa 

geográfico considerado até metade do Século XX quando os judeus de todo o mundo e 

sobreviventes do holocausto buscaram a terra de origem dessa religião como um verdadeiro 

“retorno à terra prometida”.  

E, importante constatar que, por muitos anos conviveram muito bem, até a 

declaração de independência de Israel que culminou com o início das guerras no oriente 

médio em busca de poder sobre territórios. 

Antes de mais considerações, é importante constatar que os judeus têm seus 

livros de orações, que são verdadeiras declarações históricas da vida de um povo que sempre 

sofreu por ser exilado de suas terras. 

É possível observar nos trechos abaixo transcritos e retirados da “Amida”, 

conhecida como “A Grande Oração”, que foi declamada originalmente pela mãe de Samuel9 

que viveu entre 1.056 – 1.004 AC que desde aquela época os judeus desejavam e oravam pela 

reconstrução do templo em Jerusalém, o que demostra que já estavam lá antes disso e tiveram 

seu Templo destruído.  

 

VERUSHALAIM – E a Jerusalém, tua cidade, retorna com 

misericórdia, e pousa nela a Tua glória como disseste. 

Reconstrói-a, prontamente em nossos dias, em 

construção eterna, e o Trono de David, seu servo, 

restabelece depressa nela. Bendito sejas Tú, Eterno, que 

reconstrói Jerusalém” Grifo nosso)10 

 

 
7 http://otrabalho.org.br/as-origens-da-divisao-da-palestina/ 
8 https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_%C3%A1rabe-israelense_de_1948 
9 https://pt.wikipedia.org/wiki/Samuel_(B%C3%ADblia) 
10 Sidur completo/organização, edição e realização Jairo fridlin – São Paulo: Sêfer, 1997 –pg.71 
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Na mesma vereda, os árabes em seu Alcorão sagrado11, corroboram as 

escrituras judaicas e o direito sobre as terras e a mútua convivência dos povos no solo 

sagrado. 

Em 1967 a guerra conhecida como Guerra dos 6 dias, desenhou outras 

fronteiras que ao longo dos anos se modificou parcialmente, mas nunca mais voltou às 

fronteiras conhecidas no início do século XX.  

Defendem o que é hoje o território de Israel e são atacados por isso que por sua 

vez tem a obrigação de se defender e assim, tomamos como referência esse círculo vicioso 

onde em determinado momento já não sabemos quem começou os ataques, que são sempre 

decorrentes da intifada12.  

 

 

3. BREVE RELATO CRONOLÓGICO DA SITUAÇÃO ISRAEL PALESTINO13 

É sem dúvida um dos conflitos que mais causam tensões e preocupações em 

todo o mundo e que envolvem judeus e muçulmanos no território de enclave entre Israel e 

Palestina. 

Ambos os lados buscam dominar o mesmo território, reivindicando-o como seu 

e ter sobre ele a soberania como país, contudo, atualmente que domina toda a região em 

conflito é Israel.  

Indubitavelmente esse impasse é o maior estopim da guerra por eles vivida e 

grupos de terroristas se aproveitam dessa situação e fomentam o ódio e disseminam o terror 

por todo o território.  

Com isso, o ideal de paz fica cada vez mais afastado.  

Enquanto o objetivo de muitas dispostas são fronteiras, nesse caso o maior 

objetivo de ambos é ter o domínio sobre Jerusalém, cidade de grande enfoque religioso e 

turístico, e talvez seja esse o maior alvo de toda a disputa.  

Jerusalém, hoje, é considerado como lugar sagrado por inúmeras religiões, mas 

sem dúvida é a cidade que conta com o maior número de entidades religiosas judaicas com 

braços internacionais.  

 
11 46ª Surata (“Al Ahcaf”), versículo 12: “Porém, antes deste, já existia o Livro de Moisés, o qual era guia e 

misericórdia. E este (Alcorão) é um livro que o corrobora, em língua árabe, para admoestar os iníquos, e é 

alvíssaras para os benfeitores”. Disponível em < http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/alcorao.html>.  
12 Rebelião popular palestina contra as forças de ocupação de Israel na faixa de Gaza e na Cisjordânia.  
13 https://pt.wikipedia.org/wiki/Cronologia_do_conflito_%C3%A1rabe-israelita  
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Fazendo um breve relato histórico, apontando o início das questões aqui 

aventadas, especialmente o início do conflito propriamente dito para que possamos dar 

suporte à demonstração de que a Mediação conforme a Resolução 125/2010 poderia ou não 

resolver a questão. 

 

“O movimento sionista, que procurava criar um Estado 

para os judeus, ganhou força no início do século 20, 

incentivado pelo antissemitismo sofrido por judeus na 

Europa. 

A região da Palestina, entre o rio Jordão e o mar 

Mediterrâneo, considerada sagrada para muçulmanos, 

judeus e católicos, pertencia ao Império Otomano naquele 

tempo e era ocupada, principalmente, por muçulmanos e 

outras comunidades árabes. Mas uma forte imigração 

judaica, alimentada por aspirações sionistas, começou a 

gerar resistência entre as comunidades locais. 

Após a desintegração do Império Otomano na Primeira 

Guerra Mundial, o Reino Unido recebeu um mandato da 

Liga das Nações para administrar o território da 

Palestina. 

Mas, antes e durante a guerra, os britânicos fizeram 

várias promessas para os árabes e os judeus que não se 

cumpririam, entre outras razões, porque eles já tinham 

dividido o Oriente Médio com a França. Isso provocou um 

clima de tensão entre árabes e nacionalistas sionistas que 

acabou em confrontos entre grupos paramilitares judeus e 

árabes. 

Após a Segunda Guerra Mundial e depois do Holocausto, 

aumentou a pressão pelo estabelecimento de um Estado 

judeu. O plano original previa a partilha do território 

controlado pelos britânicos entre judeus e palestinos. 

Após a fundação de Israel, em 14 de maio de 1948, a 

tensão deixou de ser local para se tornar questão 
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regional. No dia seguinte, Egito, Jordânia, Síria e Iraque 

invadiram o território. Foi a primeira guerra árabe-

israelense, também conhecida pelos judeus como a guerra 

de independência ou de libertação. Depois da guerra, o 

território originalmente planejado pela Organização das 

Nações Unidas para um Estado árabe foi reduzido pela 

metade.”14 

 

Dessa forma, a guerra que conhecemos não foi o início do conflito, mas sim o 

conflito que transparece à partir do século XX.15  

Um dado importante é que em 1947 a Organização das Nações Unidas (ONU), 

define a questão entre israelenses e palestinos, e estabelece um Estado duplo entre as duas 

nações e dessa forma, quase metade do território seria ocupada por cada povo, e Jerusalém, a 

capital, ficaria sob uma administração internacional.  

Foi então a partilha considerada mais adequada pela ONU. 

No entanto, um ano após essa demarcação estabelecida pela ONU, Israel não 

aceita o estabelecido e assume a capital Jerusalém, ou seja, em 1948 Israel declara sua 

independência e inclui em seus territórios a cidade até então considerada território 

internacional. 

De 1948 até 1964 embora insatisfeitos os palestinos administravam essa 

convivência, que é interrompida com a criação da OLP - Organização para a Libertação 

Palestina- grupo moderado liderado por Yasser Arafat que se une a outros países árabes e dão 

início à uma guerra. 

Em 1967 acontece a Guerra dos Seis Dias, isso porque em apenas seis dias os 

israelenses tomaram a Faixa de Gaza e a Península do Sinai do Egito, as Colinas de Golã da 

Síria, Jerusalém Oriental da Jordânia e a Cisjordânia.  

Essas divisas permaneceram até 1973 quando tem lugar a Guerra do Yom 

Kipur, onde mais uma vez os árabes não tiveram sucesso na investida, mas considerando que 

nessa guerra Israel teve auxilio dos EUA, o mundo árabe se reúne e cria a 

OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), uma organização entre os países 

 
14 https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/08/140730_gaza_entenda_gf_lk 
15 https://www.terra.com.br/noticias/mundo/oriente-medio/entenda-o-conflito-israel-hamas-em-dez-

perguntas,5ee9963a415b7410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html 
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petrolíferos da região que içou o preço dessa importante matéria-prima e disso decorre a 

maior crise capitalista desde 1929.   

Após grande auxílio dos EUA que mediou a questão, em 1979 Israel devolve a 

Península de Sinai para o Egito (Acordos de Camp David). 

Decorrente desse acordo, o Egito reconhece de forma oficial o Estado de Israel, 

o que traz uma grande indigestão entre os povos árabes.  

Em 1987 tem-se uma revolta da própria população árabe palestina contra Israel 

conhecida por Primeira Intifada.  

Como foi uma revolta do povo e sem um cunho político ou decorrente de 

algum grupo, acabaram por atacar tanques de guerra com pedras e daí sem esforço 

vislumbramos um grande massacre do qual restou uma grande revolta da comunidade 

internacional exatamente pela desproporcionalidade entre um exército armado e civis tão 

somente revoltados.  

Nesse mesmo momento é criado o Hammas que com ideias ultrarradicais 

pretendia o extermínio do Estado de Israel, indo em desencontro com a OLP que tão somente 

pretendia a criação de um Estado Palestino.  

Meados de 1990 Yitzhak Rabin e Yasser Arafat, mediados por Bill Clinton, 

realizaram os Acordos de Oslo e desses acordos surge a Autoridade Nacional Palestina a 

quem competia administrar todo o território palestino que abarcava a Faixa de Gaza e partes 

da Cisjordânia. 

Apesar de transparecer que estavam chegando à solução dos conflitos, com o 

assassinato de Yitzhak Rabin em 1995 por um extremista judeu, o que deu extrema força ao 

partido de estrema direta israelense, teve por consequência foi estacando o processo de 

desocupação anteriormente estabelecido na mencionada mediação de 1990.  

Com essa atitude, falham os Acordos de Oslo. 

Essa situação dá oportunidade ao Hammas, que no ano 2000 inicia a segunda 

intifada que restou sangrenta diante do poderio bélico de Israel, mas que não se inicia de 

forma imotivada e além de muitas vidas ceifadas são destruídas as casas doe muitos palestinos 

e, ainda, na tentativa de proteger o território israelense dá-se início, em 2002, à construção do 

Muro de Israel. 

Os conflitos se estendem até 2004 e culminam com a morte do líder do 

Hammas. 
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Com a morte do líder do grupo terrorista novamente são reiniciados acordos de 

paz e por sua efetiva atuação nesses acordos o primeiro-ministro israelense Ariel Sharon 

recebe o Prêmio Nobel da Paz. 

No entanto, tais tratativas naufragam quando em 2006 o Hammas vence o 

Fatah nas eleições daquele ano da Autoridade Nacional Palestina e renasce com força o 

conflito daquela região, especialmente pelo não reconhecimento pelos Estados Unidos da 

América, entre outros países ocidentais daquela vitória que culminaram com inúmeros 

atentados.  

Os conflitos seguem até que o Egito em 2008 consegue promover um acordo 

de cessar-fogo entre Israel e Palestina que não teve muito sucesso pois em poucos meses os 

Estado de Israel não terminam efetivamente com os embargos econômicos impostos o que 

desencadeia novos conflitos. 

Por fim com a morte de três soldados israelenses cujo atentado é conferido ao 

Hammas mais uma vez eclode uma batalha sangrenta onde Israel perde algumas dezenas de 

soldados enquanto sucumbem mais de 2 mil palestinos, considerando o arsenal bélico de 

Israel em contrapartida com o da Palestina que é carente. 

O final dessa disputa não se vê para tão cedo, embora o Brasil já tenha 

reconhecido o Estado Palestino, assim como outros países o fizeram a situação, ainda, padece 

de uma garantia de que não ocorrerão novas guerras, pois os ânimos são sempre exaltados e 

como se ambos os países estivessem sempre a postos para atacar, vez que não estão satisfeitos 

com as fronteiras atuais.    

 

 

4. UM BREVE PANORAMA SOBRE A RESOLUÇÃO 125/2010. 

Sem dúvida o grande berço da cultura da paz se deu em 1899 com a 

Convenção de Haia, conhecida como Conferência da Paz, pois ficou conhecida pelo seu 

carácter inovador no campo da diplomacia e das relações internacionais, e que teve a 

participação da sociedade civil através dos movimentos pacifistas.16  

Assim, os meios alternativos de resolução de conflitos não são uma 

possibilidade tão recente como a atual advocacia percebe após a resolução 125/201017.   

Surgem na verdade, no mundo com a citada Convenção de Haia e no decorrer 

dos anos essa ideia de resolução pacífica vem em um crescente no mundo todo. 

 
16 https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/relacoesbilaterais/paises-geral/conferencia-da-paz  
17 http://www.crpsp.org.br/interjustica/pdfs/outros/Resolucao-CNJ-125_2010.pdf 
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No panorama brasileiro em 1996 com a Lei 9307, também conhecida como Lei 

Marco Maciel e traz a possibilidade da utilização da Arbitragem como um meio alternativo ao 

poder judiciário tradicional e apesar da arbitragem ainda trazer um certo ranço do ato de 

judicar, mesmo assim já é um meio menos gravoso para as partes envolvidas.  

Essa lei decorre da Lei Uncitral de 1985 que nasce na Europa, para auxiliar na 

resolução das questões comerciais internacionais e como um backup dessa lei nasce a Lei de 

Arbitragem brasileira.  

No entanto, pela falta de entendimento de alguns e pela resistência, 

especialmente dos advogados a lei não teve a evolução que se esperava naquele momento.  

Com o decorrer dos anos e pela larga aplicabilidade nas questões internacionais 

e pela globalização do comercio, a arbitragem começa a tomar sua força esperada.  

A ideia de soluções alternativas e voluntárias passou a ser do agrado de alguns 

magistrados e dependendo de quem presidia o Tribunal de Justiça criação o núcleo de 

conciliação, mas que não tinha garantia de continuidade, vez que não tinha o caráter 

permanente.  

Em 2010, com a Resolução 125, em seu artigo 7º nasce o NUPEMEC – Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, que por ser, então, permanente 

passa a integrar de forma definitiva o processo judicial e extrajudicial.  

O artigo 8º da mesma resolução cria os CEJUSC - Centros Judiciários de 

Solução de Conflitos e Cidadania com o objetivo principal de realizar às sessões 

de conciliação e mediação do Tribunal. 

A Resolução 125/2010 trata da implantação de novas políticas públicas cujos 

principais objetivos e colocados taxativamente são18:  

a) disseminar a cultura da pacificação social e estimular a prestação de serviços 

autocompositivos de qualidade (art. 2º); 

b) incentivar os tribunais a se organizarem e planejarem programas amplos de 

autocomposição (art. 4º); 

c) reafirmar a função de agente apoiador da implantação de políticas públicas do CNJ (art. 3º).  

   E as vantagens dessas novas políticas públicas são tantas que acabam por 

descortinar de vez o chamado “tribunal multi portas”19 onde o próprio cidadão, num primeiro 

momento, opta por qual dessas portas conseguirá a melhor resolução de seu conflito, de forma 

 
18 https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/f247f5ce60df2774c59d6e2dddbfec54.pdf 
19 https://jus.com.br/artigos/36758/tribunal-multiportas 
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bem desburocratizada e com formulas de simples aplicação, inclusive para leigos no sentido 

jurídico.  

   A mediação aqui se reveste de fórmulas próprias com a utilização de 

ferramentas que permitem a qualquer pessoa, mesmo que não do mundo jurídico a atuar como 

mediador em qualquer questão vez que aqui não se premia o conhecimento jurídico mas sim 

quem melhor utilizar desse ferramental para conseguir restabelecer uma comunicação entre os 

litigantes, através da validação de seus sentimentos, empoderamento, escuta ativa, e inversão 

de papeis, entre outras possibilidades.  

   É levar aos mediandos uma reflexão à luz do problema (foco na questão) e não 

somente em interesses e sentimentos, cuja melhor representação é a figura de um iceberg, 

onde a ponta que é visível muitas vezes não representa 25% de seu tamanho, deixando sob as 

aguas escuras os reais motivos e a sustentação daquilo que é visível. 

   Mas podemos dizer, que antes da própria Resolução 125/2010 já nascia a 

mediação no Brasil com as medidas de semanas da conciliação.20  

 

 

5. AS FERRAMENTAS DA MEDIAÇÃO Resolução 125/2010:  

   Antes de adentrarmos na análise específica da questão aqui tratada como tema 

central do artigo é importante colocar de forma objetiva quais são as ferramentas21  da 

mediação brasileira prevista na Resolução 125/2010:  

a) Recontextualização 

b) Audição de propostas implícitas 

c) Afago 

d) Silêncio 

e) Sessões privadas – Caucus 

f) Inversão de papeis 

g) Geração de opções 

h) Normalização 

i) Organização de questões e interesses 

j) Enfoque prospectivo 

k) Teste de realidade 

 
20 https://www.conjur.com.br/2020-mai-07/olhar-economico-descoberta-mediacao 
21 RAMALHO, Sheila Intaschi. Mediação e Conciliação. O que você precisa saber baseado nas diretrizes 

curriculares estabelecidas pelo CNJ, de acordo com a Resolução 125/2010. Ed. Reflexão – SP. 2017, pg 60/63.  
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l) Validação de sentimentos 

 

   Dentre essas ferramentas deverá o mediador selecionar quais as que mais serão 

adequadas à questão.  

   Pelo caso, provavelmente seriam usadas todas as ferramentas diante da 

complexidade da questão.  

   Importante salientar que antes do início da sessão é muito importante o 

Rapport22 e a declaração de abertura23 não só do mediador, mas também das partes e a partir 

daí começamos com a supracitada recontextualização.  

   Com essas informações passamos à analise propriamente dita.     

  

 

6. ANALISANDO A QUESTÃO PELO VIÉS DA MEDIAÇÃO:  

Aqui se tem a pretensão de analisar o conflito Israel Palestino à luz das 

ferramentas da mediação previstas na Resolução 125/2010 que traz a implantação de novas 

políticas públicas para solução de conflitos no Brasil.  

Mas, considerando que a proposta independe de conhecimento prévio do caso 

para que se possa eventualmente chegar a um final positivo pensemos, então, à luz desse olhar 

para a questão aqui tratada.  

Para fazermos essa proposta de mediação, importante traçar uma agenda, 

mesmo que hipotética, para que possamos avançar nas tratativas. 

Importante considerar que tanto Israel como Palestina concordam com o 

procedimento. 

Consiste a agenda em definir quem fará sua exposição primeira, bem como o 

esclarecimento de que serão usadas as ferramentas da mediação exceto o cáucus, nessa 

questão, por se tratar de hipótese para fins elucidativos do artigo.  

 
22 "Rapport" é uma palavra de origem francesa (rapporter), que significa “trazer de volta” ou “criar uma 

relação”. Em psicologia, representa um estilo de relacionamento próximo e harmonioso no qual indivíduos ou 

grupos estão em sintonia uns com os outros, entendem os sentimentos e ideias uns dos outros, e comunicam-se 

de maneira cordial, in https://pt.wikipedia.org/wiki/Rapport_(conceito) 
23 Declaração de Abertura · A sessão de abertura (ou declaração de abertura) tem como propósito apresentar às 

partes o processo de mediação; · Faz com que o mediador ganhe a confiança das partes e, desde já, explicite as 

expectativas quanto ao resultado do processo que se está a iniciar. · Explicando como o processo de mediação se 

desenvolve; · Esclarecer as regras que deverão ser seguidas; · Deixa as partes mais confortáveis com o processo 

em si; · Evitar futuros questionamentos quanto ao seu desenvolvimento. · Tem um forte objetivo de fazer com 

que as partes adversárias se habituem a sentar uma ao lado da outra, em um mesmo ambiente. 

https://kaiqueoliveira338.jusbrasil.com.br/artigos/339072890/mediacao 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia


 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

307 
 

Importante salientar que quando concordam com a mediação primeiramente a 

fala é do mediador que fará sua declaração de abertura do procedimento explicando o que é a 

mediação e como serão feitos os trabalhos para a tentativa amigável de composição entre as 

partes.  

Importante observar que o bom mediador não é aquele que consegue o acordo, 

mas sim, o que faz com competência sua participação na questão, assim, não se pretende ao 

final dar nenhum resultado, pois aqui trabalhamos com a hipótese e essa autora não expressará 

sua opinião em nenhum momento desse artigo. 

  

Iniciados os trabalhos, definido que a Palestina inicia sua narrativa, 

representada pelo presidente da Autoridade Palestina Sr. Mahmoud Abbas: 

 

“Não nos sentimos confortáveis com a atual situação em 

que nos encontramos. Éramos os possuidores de todo o 

território até 1947 quando decorrente da 2ª Guerra 

Mundial os judeus de todo o mundo resolveram vir 

reivindicar uma terra que já não estava em sua posse 

específica há muitos séculos. 

Chegam com a explicação de que tem direito vez que 

foram obrigados a sair de sua terra por várias ocasiões 

históricas e que isso lhes daria direito não só a retornar, 

mas ainda tornar seu um território que por muitos anos 

foi nosso. 

Para esse impasse, que a nosso ver não deveria nem 

existir, a ONU resolve estabelecer um estado duplo onde 

teríamos israelenses e palestinos convivendo num mesmo 

território e ainda estabeleceram Jerusalém como capital 

internacional. 

A partir daí temos uma sucessão de insatisfações por 

parte do povo palestino que reivindica mais terras como 

sendo seu território que foi modificado ao longo desses 

anos por várias guerras internas.  
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Reconhecemos que muitos dos problemas decorrem de 

grupos extremistas tanto palestinos como israelenses, mas 

independente disso também não reconhecemos as atuais 

fronteiras. 

Queremos a ajuda desse mediador para definirmos o que 

poderá ser melhor para nós e para o povo palestino.” 

 

Após a escuta ativa por parte do mediador que deverá recontextualizar a fala 

para que o declarante verifique se o que alegou foi perfeitamente compreendido.  

O Mediador deve recontextualizar de forma objetiva, neutra e prospectiva sem 

expressar sua opinião, mas sim fazer uma devolutiva da fala de forma positiva, validando a 

fala e empoderando a parte, vez que são atitudes necessárias para uma boa mediação, fazendo, 

inclusive, com que o mediando sinta-se seguro e acolhido, mas jamais julgado. 

O próximo passo é abrir a palavra para Israel e como seu representante temos 

Benjamin Netanyahu:  

 

Os israelenses, um povo constituído por várias outras 

nações pois aqui temos não só os nascidos aqui, mas 

também pessoas do mundo inteiro que após 1947 

começaram a fazer um retorno à terra de seu povo. Não 

viemos pegar a terra de ninguém, mas sim, reivindicamos 

um espaço na terra que é declarado do povo judeu desde 

o início da história judaica que já conta com 5780 anos, 

portanto, é público que foram os judeus os primeiros 

proprietários dessa terra, mas que por inúmeras guerras e 

domínios historicamente reconhecidos acabamos por nos 

afastar de forma compulsória de nossa terra.  

  Retornamos e não nos indispomos a compartilhar essa 

terra com todas as pessoas independente de credo ou 

raça, mas tão somente queremos o reconhecimento de que 

aqui é a terra dos judeus, conhecida como terra prometida 

e isso se verifica desde as antigas escrituras que são 

compartilhadas não só com o povo judeu, mas também 
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com toda uma sociedade cristã que não nega essa nossa 

existência desde o velho testamento que é a base para o 

novo testamento.  

Estamos aqui sempre prontos a colaborar com o povo 

palestino, no entanto entendemos que para eles não 

interessa esse apoio, mas sim que saiamos de uma terra 

que entendemos nossa e declarada historicamente. 

Queremos poder conviver pacificamente e auxiliar em 

tudo o que for possível com nossas tecnologias, mas 

percebemos que dispensam nossa ajuda e tão somente 

querem territórios mesmo que fiquem à mercê da falta de 

estrutura para se manterem.  

Gostaríamos de um acordo onde pudéssemos conviver 

todos em paz, mas sob o governo israelense que é uma 

democracia reconhecida mundialmente.  

  

Novamente o mediador faz a recontextualização da fala do representante de 

Israel.  

Após e com as considerações de cada parte serão lançadas perguntas abertas24 

com uso de mais ferramentas, como a inversão de papeis deixando o leitor refletir sobre as 

colocações de cada parte.  

Com as devidas colocações, considerando a delicadeza do tema é interessante a 

utilização do Caucus, momento em que cada parte poderá conversar com o mediador e expor 

de forma mais franca sua posição e com certeza essa é uma ferramenta que traz à tona os reais 

sentimentos e interesses da questão.  

Devemos ter em mente a imagem de um iceberg, isto é, aquilo que é visível 

corresponde a 25% da sua magnitude, assim como são as questões colocadas na mesa de 

mediação num primeiro momento e, os 75% submersos, guardam os reais interesses e 

sentimentos.  

 
24 Perguntas abertas são aquelas cujas respostas são mais detalhadas, mediando precisa refletir para responder, e 

assim é possível conhecer o perfil e levantar as necessidades de forma mais abrangente. É difícil tabular e avaliar 

as respostas, por terem conteúdos diversos, respostas conforme o pensamento de cada cliente 
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O objetivo desse artigo é trazer o tema para a mediação prevista na Resolução 

125/2010, considerando as ferramentas apontadas, sem muitas questões políticas, mas com a 

simplicidade das relações de formas mais humanizadas.  

O que realmente pode ser interessante para as partes, independente de 

interesses de terceiros velados nesse conflito. especialmente nesse momento de pandemia, que 

não posso me quedar inerte a esse fato onde alguns valores são substituídos por valores mais 

simples (dinheiro x vida) 

 

 

7. O CENÁRIO EM 2020 – O ANO DA PANDEMIA MUNDIAL 

Especialmente nesse momento de pandemia, que não posso me quedar inerte a 

esse fato onde alguns valores são substituídos por valores mais simples (dinheiro x vida) 

  

Impossível não falar da situação entre israelenses e palestinos nesse momento 

tão crucial da humanidade onde todo o planeta se une na busca de alguma coisa que possa 

garantir a sobrevivência das pessoas. 

E não diferente do que em qualquer local do planeta, também entre Israelenses 

e Palestinos foi criada uma trégua natural decorrente da necessidade de salvaguardar a vida 

em si.  

Veiculado na mídia digital a notícia de que Israel emprestará à Autoridade 

Nacional Palestiniana (ANP) quase US$ 230 milhões para ajudar a compensar as receitas 

perdidas durante a pandemia de coronavírus, disse uma autoridade israelense25. 

 

O empréstimo de cerca de R$ 1,3 bilhão será repassado 

em quatro meses a partir de junho, disse o funcionário 

que informou a imprensa sob condição de anonimato. 

As autoridades palestinas não estavam imediatamente 

disponíveis para comentar o acordo, informa a agência de 

notícias AFP. 

Israel coleta regularmente tributos sobre mercadorias 

destinadas aos mercados palestinos que trafegam pelos 

 
25 https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020051115568046-israel-empresta-us-230-milhoes-a-

palestina-por-queda-de-receita-causada-por-coronavirus/ 

https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020042015481180-estariam-eua-tentando-retomar-contatos-com-palestinos-apos-acordo-do-seculo/
https://www.afp.com/pt
https://www.afp.com/pt
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portos israelenses e distribui esses fundos à ANP. Mas as 

importações caíram acentuadamente durante a pandemia. 

Segundo a autoridade israelense, o Ministério das 

Finanças da Palestina solicitou o empréstimo no mês 

passado e foi posteriormente aprovado pelos serviços de 

segurança de Israel. 

Ainda no mesmo sentido no jornal online “Expresso” de 

Portugal, saiu a mesma indicação, neste ano de 2020, em 

plena pandemia26:  

O Ministério das Finanças da Palestina pediu o 

empréstimo em março, tendo sido então aprovado pelos 

serviços de segurança de Israel, segundo o Governo 

israelita.  

Israel vai transferir cerca de 210 milhões de euros para a 

Autoridade da Palestina, para compensar a perda de 

receitas provocada pela pandemia de covid-19, disseram 

as autoridades israelitas. O Ministério das Finanças da 

Palestina pediu o empréstimo em março, tendo sido então 

aprovado pelos serviços de segurança de Israel, segundo 

o Governo israelita. 

O pagamento do empréstimo será distribuído por quatro 

meses, a partir de junho, a fim de apoiar a economia 

palestina. Israel recolhe e transfere milhões de shekels, a 

moeda israelita, por mês, para os palestinianos, em 

impostos e taxas alfandegárias cobradas sobre produtos 

importados pela Palestina e sobre os bens em trânsito nos 

portos de Israel. 

No entanto, a crise económica provocada pela pandemia 

de covid-19 levou a uma queda nas importações. Desde 

fevereiro de 2019, Israel reteve parte dos impostos 

devidos aos palestinianos, que alega corresponder a 

subsídios pagos pela Autoridade da Palestina às famílias 

 
26 https://expresso.pt/coronavirus/2020-05-11-Covid-19-Israel-vai-emprestar-210-milhoes-de-euros-a-Palestina 

https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020042315493420-cooperacao-contra-covid-19-pode-trazer-paz-para-israel-e-palestina-diz-oficial-da-onu/
https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020050115524749-covid-19-russia-enviara-respiradores-e-testes-para-palestina/
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de cidadãos presos ou mortos por terem cometido ataques 

contra Israel. Os prisioneiros são considerados pelos 

palestinianos como heróis na luta contra a ocupação 

israelita. 

Segundo fontes israelitas, o empréstimo nada tem a ver 

com os fundos retidos, que devem ascender a 171 milhões 

de euros, acrescentando que este dinheiro será libertado 

quando a Autoridade da Palestina deixar de financiar os 

prisioneiros e as suas famílias. 

Vários bancos que pararam de administrar as contas dos 

prisioneiros foram objeto de protestos violentos nas 

últimas semanas, na Cisjordânia ocupada, principalmente 

nas cidades de Jericó e Jenin. Segundo a agência de 

notícias palestiniana Wafa, o primeiro-ministro da 

Palestina, Mohammad Shtayyeh, disse sexta-feira que 

chegou a um acordo com os bancos para que continuem 

"a administrar as contas dos prisioneiros, apesar das 

ameaças de Israel". 

Em Israel, já se registaram mais de 15.000 casos de 

contágio e 254 mortes com a covid-19, enquanto na Faixa 

de Gaza houve apenas duas mortes e 375 casos 

confirmados. 

    

E ainda, conforme declarado pelo Major Yonatam Shefer, Chefe do 

departamento internacional da Administração civil israelense na Cisjordânia27 “a saúde de 

todos os cidadãos da região está acima de tudo, e é nossa principal prioridade. 

Continuaremos a agir em colaboração com a Autoridade Palestina em um esforço conjunto”.  

Assim, nesse cenário tenebroso que se tornou o mundo, não diferente entre 

israelenses e palestinos houve uma reflexão sobre o valor da vida humana que suplanta 

qualquer objetivo conquistador de terras, mas tem o olhar para o humano, e nesse momento 

fica claro que prevalece o espírito de preservar a dignidade humana na união de esforços para 

o bem único a ser preservado em qualquer lugar, por qualquer raça ou credo que é a vida.  

 
27 https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/03/combate-ao-coronavirus-sela-cooperacao-entre-israelenses-e-

palestinos.shtml 
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Há um cessar fogo, um cessar disputas para dar lugar a uma união que ficará na 

história daqueles povos e que sirva de real interesse e sentimento para que se possa frutificar e 

fortalecer um derradeiro cessar fogo e conseguir a tão almejada paz no Oriente Médio, 

independentemente de qualquer outro interesse que diante da pandemia mundial torna-se 

mesquinho e fora da realidade que vivemos.  

 A esperança de que esse momento histórico, se não trouxer a paz mundial, mas 

que enfraqueça sobremaneira os ideais  de pessoas interessadas em lucro com a venda de 

armas e outros dispositivos de guerra para dar lugar a humanos mais humanizados e realmente 

comprometidos com os direitos humanos e as necessidades do planeta no sentido de 

preservarmos tudo o que sempre tivemos mas nunca demos o real valor.  

 Não podemos desumanizar as pessoas como bem colocado por Hanna Arendt 

em sua célebre frase  

“The essence of totalitarian government, and perhaps the 

nature of every bureaucracy, is to make functionaries and 

mere cogs in the administrative machinery out of men, and 

thus to dehumanize them”28 

 

8. CONCLUSÃO 

Como fechar um tema tão vasto, como pretender dar a solução de um problema 

que já é milenar, realmente impossível. 

Mas posso deixar ao leitor, com as informações aqui contidas, o suficiente para 

uma análise introspectiva de seus próprios problemas observando que a mediação é o caminho 

para restabelecermos a comunicação muitas vezes perdida por influência de terceiros que tem 

interesses escusos com relação ao rompimento de relações, sem nunca perder de vista o 

humano.   

Fica, portanto, como uma provocação ao leitor a análise do tema, com as 

considerações de seus principais líderes políticos, somado ao entendimento do que é a 

mediação, prevista na Resolução 125/2010 e as ferramentas que no Brasil são usadas, como 

um meio de restabelecer a comunicação entre as partes que muitas vezes estão rompidas por 

colocações mal interpretadas das pessoas envolvidas por influência de terceiros interessados 

 
28  Tradução livre: A essência do governo totalitário, e talvez a natureza de toda burocracia, é transformar 

homens em funcionários e meras engrenagens na máquina administrativa e, assim, desumanizá-los, in 

https://www.goodreads.com/quotes/8371946-the-essence-of-totalitarian-government-and-perhaps-the-nature-of 
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naquele conflito como forma de levar alguma vantagem, que muitas vezes não é percebida 

pelos próprios protagonistas da história.  

Se não resolvemos a questão israelense-palestina que à luz dessa reflexão 

orientada possamos redirecionar nosso olhar para as nossas mazelas e conseguir perceber que 

com um olhar mais largo poderemos ter melhores resultados, ao invés de julgamentos 

mesquinhos e rasos que sempre nos levam a erros, muitas vezes irreparáveis.  
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RESUMO: 

O presente artigo busca realizar reflexões acerca da relação existente entre pobreza, 

discriminação estrutural e violação de direitos humanos no Caso dos Empregados da Fábrica 

de Fogos de Santo Antônio de Jesus e Seus Familiares vs. Brasil, que tramita no Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos, sustentando-se no entendimento de que historicamente 

parte da população do município de Santo Antônio de Jesus-BA teve negligenciada a garantia 

de tais direitos em razão de sua situação de vulnerabilidade social e econômica, produto do 

contexto histórico do Recôncavo Baiano e do nordeste do Brasil, região notadamente marcada 

pela deficiência de políticas públicas de combate à pobreza e pelo abandono do Poder 

Público; perpassando, igualmente, pela compreensão da discriminação estrutural à luz da 

doutrina e do próprio Sistema Interamericano de Direitos Humanos e, em especial, da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 

 
1 Trabalho orientado pela Coordenadoria do Curso de Formação Direitos Humanos I, dirigido pelo 

Titular da Cadeira San Tiago Dantas, Doutor Alfredo Attié Jr.   
2 Graduanda em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Pesquisadora Associada no Núcleo V – 

Democracia, Direito Internacional e Direitos Humanos do Centro Internacional de Direitos Humanos de São 

Paulo da Academia Paulista de Direito (CIDHSP/APD). Diretora de Coordenação Jurídica da Clínica de Direitos 

Humanos da Universidade Federal da Bahia (CDHUFBa). 

E-mail: munizcmarina@gmail.com  
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PALAVRAS-CHAVE: Discriminação estrutural. Pobreza. Empregados da Fábrica de Fogos 

de Santo Antônio de Jesus. Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 

 

ABSTRACT: 

The present article seeks to reflect on the relationship between poverty, structural 

discrimination and human rights violations with regard to the case of the Workers of the 

Fireworks Factory of Santo Antônio de Jesus and their family members vs. Brazil, which was 

submitted to the Inter-American Human Rights System, based on the understanding that 

historically part of the population of the municipality of Santo Antônio de Jesus-BA had the 

guarantee of its human rights neglected due to their situation of social and economic 

vulnerability, a product of the historical context of the ‘Recôncavo Baiano’ and the northeast 

of Brazil, a region notably marked by the deficiency of public policies to combat poverty and 

the abandonment of the Public Power; discussing, also, about the understanding of the 

structural discrimination in the light of doctrine and of the Inter-American Human Rights 

System and, in particular, the Inter-American Court of Human Rights. 

KEYWORDS: Structural discrimination. Poverty. Workers of the Fireworks Factory the 

Santo Antônio de Jesus. Inter-American Human Rights System. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho versa sobre a relação existente entre pobreza e 

discriminação estrutural no Caso dos Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de 

Jesus e Seus Familiares vs. Brasil, que tramita no Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos (SIDH) e trata da explosão de uma fábrica de fogos de artifício, ocorrida em 11 de 

dezembro de 1998, no contexto de produção de tais produtos em Santo Antônio de Jesus, 

localizado no território de identidade do Recôncavo Baiano. 

 Com efeito, o referido caso foi remetido à Corte Interamericana de Direitos 

Humanos (Corte IDH) após a emissão do Relatório de Admissibilidade e Mérito nº. 25/183 

pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), por meio do qual foi constatada 

a relação entre as condições de produção de fogos de artifício em Santo Antônio de Jesus, 

 
3 OEA. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Relatório nº 25/18 - Caso 12.428, de 02 de março de 

2018. 
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município responsável pela segunda maior produção desses produtos no Brasil4, a 

vulnerabilidade socioeconômica das vítimas e a explosão que aconteceu em 1998. 

Importa destacar que o exame da tese proposta se dará por meio da análise da 

relação existente entre a pobreza e os direitos humanos, sustentando-se no entendimento de 

que historicamente parte da população do município de Santo Antônio de Jesus teve 

negligenciada a garantia de tais direitos em razão de sua situação de vulnerabilidade social e 

econômica, produto do contexto histórico do Recôncavo Baiano, localizado no nordeste do 

país, região notadamente marcada pela deficiência de políticas públicas de combate à pobreza 

e pelo abandono do Poder Público. 

Assim sendo, defende-se a existência de um quadro de discriminação estrutural 

em detrimento das vítimas do Caso dos Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio 

de Jesus e Seus Familiares, em decorrência principalmente de suas condições 

socioeconômicas, o que ocasionou a vulneração da garantia dos direitos humanos desses 

indivíduos. 

Tendo sido demonstrado o escopo visado, delimitar-se-á o panorama 

contextual do caso ora analisado, sobre o qual se ergue o presente estudo, perpassando pelo 

contexto histórico da região do Recôncavo Baiano, de modo a revelar as noções teóricas cujo 

estudo é necessário. 

Por segundo, o conceito de discriminação estrutural, utilizado como premissa, 

será aclarado à luz da doutrina e do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH), 

para que, por sua vez, as conclusões ao final desenhadas sejam decorrência do 

desenvolvimento do presente trabalho. 

Finalmente, buscar-se-á demonstrar que a pobreza se traduziu em 

vulnerabilidade que ensejou um quadro de discriminação estrutural das vítimas do caso 

analisado, indivíduos que não possuíam alternativas senão o labor em fábricas de fogos de 

artifício em Santo Antônio de Jesus, o que ocasionou a violação de seus direitos humanos.  

 
4 TOMASONI, Sônia Marise Rodrigues Pereira. Dinâmica Socioespacial da Produção de Fogos de Artifício em 

Santo Antônio de Jesus-BA: Território Fogueteiro. 2015, pg. 11. Disponível em: 

<https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/5453/1/SONIA_MARISE_RODRIGUES_PEREIRA_TOMASONI.pdf>.Acesso 

em  28 de março de 2020.  

https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/5453/1/SONIA_MARISE_RODRIGUES_PEREIRA_TOMASONI.pdf
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2. BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DO RECÔNCAVO BAIANO E 

CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS FATOS DO CASO DOS EMPREGADOS 

DA FÁBRICA DE FOGOS DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS.  

Celso Furtado afirma que o nordeste do Brasil foi a primeira grande empresa 

colonial portuguesa durante o ciclo da cana de açúcar5, marcado pela utilização maciça mão 

de obra escravizada, notadamente de origem africana, o que se traduzia num êxito econômico 

e, ao mesmo tempo, numa fratura social6. 

Entretanto, esse cenário foi modificado no século XVII, quando a cultura de 

cana de açúcar nordestina decaiu, ao passo em que o ciclo do ouro e dos minérios foi iniciado 

no sudeste do Brasil, ocasionando a intensificação da concentração de renda em tal região. 

Insta salientar que esse foi o ponto inicial da desigualdade regional relacionada ao nordeste 

brasileiro7, intensificada, contudo, por diversos outros fatores como o clima semiárido do 

sertão nordestino e a ausência histórica de políticas públicas de combate à pobreza na região. 

Nesta senda, importa destacar que o Recôncavo Baiano - e, consequentemente, 

o município de Santo Antônio de Jesus - é uma região que se encontra diretamente ligada à 

cultura de cana de açúcar, uma vez que era uma das principais regiões agroexportadoras do 

Brasil8, tendo, portanto, sido também um dos grandes receptores de indivíduos africanos 

submetidos à escravidão. 

Assim sendo, a formação populacional, cultural e identitária de toda a Bahia e 

também da região do Recôncavo Baiano encontra-se intimamente ligada ao processo de 

colonização do Brasil e ao tráfico de africanos escravizados9, bastando observar, para a 

formação dessa conclusão, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

que constatam que a Bahia é a unidade federativa brasileira de maior concentração de 

afrodescendentes, tendo 81,1% da sua população composta por pretos e pardos10. 

Nesse sentido, é possível afirmar que Santo Antônio de Jesus, município 

inserido no Recôncavo Baiano, suporta as consequências socioeconômicas do modelo de 

 
5FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. Companhia Editora Nacional. São Paulo, 2007. p.  31  

6 Ibidem, p. 24. 

7 DE ARAUJO, Tania Bacelar; DOS SANTOS, Valdeci Monteiro. Desigualdades Regionais e Nordeste em 

Formação Econômica do Brasil in: DE ARAÚJO, Tarciso Patricio; VIANNA, Salvador Teixeira; 

MACAMBIRA, Junior (orgs.). 50 anos de Formação Econômica do Brasil: Ensaio sobre a obra clássica de Celso 

Furtado. Rio de Janeiro: Ipea, 2009. p. 184  
8 MATTOS, Hebe Maria. Escravidão e cidadania no Brasil monárquico. Rio de Janeiro, 2004, p. 31.  
9 SOUSA, Avanete Pereira. A Bahia do século do XVIII: poder político local e atividades econômicas. São 

Paulo: Alameda, 2012. 

10 G1. Uma em cada 5 pessoas na Bahia se declara preta, aponta IBGE. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/05/22/uma-em-cada-5-pessoas-na-bahia-se-declara-preta-aponta-ib 

ge.ghtml>. Acesso em 11 de abril de 2020. 

https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/05/22/uma-em-cada-5-pessoas-na-bahia-se-declara-preta-aponta-ib
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/05/22/uma-em-cada-5-pessoas-na-bahia-se-declara-preta-aponta-ibge.ghtml
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colonização adotado por Portugal em terras brasileiras, especialmente na Bahia, tendo em 

vista que os afrodescendentes presentes na região, ainda após a conquista de suas liberdades, 

não tiveram acesso aos direitos que deveriam ser garantidos pelo Estado Brasileiro. Em 

verdade, essa população afrodescendente enfrenta a sistemática negativa de direitos humanos, 

sendo a mais atingida pela pobreza no estado da Bahia. 

Tal afirmativa se comprova pela simples análise de dados socioeconômicos de 

Santo Antônio de Jesus, que atestam a existência de uma situação de pobreza, em que 38,9% 

dos santo-antonienses possuem rendimento mensal per capta de até meio salário mínimo11 e, 

igualmente, 40,90% da população é considerada vulnerável à pobreza, ao passo em que 

38,91% dos indivíduos com idade superior a 18 anos não possuem ensino fundamental 

completo e ocupam postos de trabalho informais12. 

Com efeito, o caso dos Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de 

Jesus se encontra inserido no referido contexto. Isto porque a atividade de fabricação de fogos 

de artifício em condições degradantes apenas se sustenta pela existência de um contingente 

populacional que vive em condições de pobreza – em sua maioria, mulheres, crianças e 

idosos, grande parte pretos e pardos, moradores do bairro São Paulo e do bairro Irmã Dulce, 

dois – e não possui alternativas de trabalho a não ser aquele desenvolvido nas fábricas de 

fogos de artifício13. 

Grande parte de tais indivíduos apresenta baixos índices de escolaridade, 

vislumbrando como alternativas de labor, especialmente as mulheres, ou o trabalho 

doméstico, que oferece escassas oportunidades em decorrência da estigmatização dos 

residentes dos bairros acima mencionados14, ou o trabalho nas fábricas de fogos de artifício.  

Nesse sentido, pobreza, baixa escolaridade e discriminação contribuem para a 

existência de um contingente populacional desqualificado e sem oportunidades de trabalho 

digno, o que enseja a utilização da mão de obra desses indivíduos, em condições precárias e 

insalubres, na produção dos fogos de artifício em Santo Antônio de Jesus. 

 
11 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Santo Antônio de 

Jesus. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/santo-antonio-de-jesus_ba>. Acesso em 

11 de abril de 2020.  
12 Ibidem.  
13 TOMASONI, Sônia Marise Rodrigues Pereira. Dinâmica Socioespacial da Produção de Fogos de Artifício em 

Santo Antônio de Jesus-BA: Território Fogueteiro. 2015, pg. 53. Disponível em: 

<https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/5453/1/SONIA_MARISE_RODRIGUES_PEREIRA_TOMASONI.pdf>. 

Acesso em  28 de março de 2020.   
14 OEA. Corte Interamericana de Direitos Humanos. 133º Período Ordinário de Sessões, Audiência pública do 

Caso dos Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus Familiares vs. Brasil, de 31 de 

janeiro de 2020. Depoimento da senhora Maria Balbina dos Santos. 

https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/5453/1/SONIA_MARISE_RODRIGUES_PEREIRA_TOMASONI.pdf
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Cumpre destacar que, em que pese gênero, raça/etnia e idade representem 

impactos na existência de discriminação, realizar-se-á exame detido tão somente acerca da 

relação existente entre a vulnerabilidade socioeconômica e o contexto de discriminação 

estrutural que enfrentavam os indivíduos que figuram como vítimas no caso em análise, tendo 

em vista que no presente trabalho entende-se a pobreza como fator preponderante que 

ocasionou a violação de direitos humanos dos empregados da fábrica de fogos. 

Adentrando-se na análise dos fatos do Caso dos Empregados da Fábrica de 

Fogos de Santo Antônio de Jesus e Seus Familiares, importa reiterar que, em 11 de dezembro 

de 1998, houve a explosão de parte da estrutura da fábrica de fogos de artifício de propriedade 

do senhor Osvaldo Prazeres Bastos e de sua família, deixando 64 pessoas mortas e seis 

pessoas gravemente feridas, com ferimentos e queimaduras em cerca de 70% do corpo15.  

Nesse contexto, verifica-se que a referida produção de fogos de artifício ocorria 

em condições indignas de labor, sem nenhuma observância das Normas Regulamentadoras 

sobre procedimentos básicos de segurança e saúde do trabalho, ou mesmo sem o 

reconhecimento de vínculo empregatício entre os trabalhadores e os donos das fábricas – que, 

em verdade, à época dos fatos do caso, eram apenas tendas de lona com mesas e bancos16. 

Com efeito, da análise do Relatório de Admissibilidade e Mérito nº. 25/18, 

emitido pela CIDH, é possível observar que as vítimas, em sua maioria, eram mulheres, 

algumas dessas grávidas, ou crianças e adolescentes 17.  

Assim sendo, a submissão de tais indivíduos a condições precárias de trabalho, 

bem como ao trabalho infantil, escancara a situação de vulnerabilidade socioeconômica em 

que se encontravam essas pessoas, bem como atesta ser a pobreza o fator preponderante que 

ocasionou a vulneração dos direitos humanos das vítimas do caso ora analisado. 

Destaque-se que a referida fábrica de fogos funcionava de maneira irregular, 

uma vez que armazenava material proibido, fabricava pólvora sem autorização e não fornecia 

as mínimas condições de saúde e segurança do trabalho para os indivíduos que lá laboravam, 

não contando com sistema de alarme ou de extinção de incêndio18, contrariando as normas 

trabalhistas pátrias, conforme constatado por uma perícia realizada pelo Departamento de 

 
15 OEA. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Relatório nº 25/18 - Caso 12.428, de 02 de março de 

2018, §6.  
16 TOMASONI, Sônia Marise Rodrigues Pereira. Dinâmica Socioespacial da Produção de Fogos de Artifício em 

Santo Antônio de Jesus-BA: Território Fogueteiro. 2015, pg. 71. Disponível em: 

<https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/5453/1/SONIA_MARISE_RODRIGUES_PEREIRA_TOMASONI.pdf>.Acesso 

em  28 de março de 2020.    
17 OEA. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Relatório nº 25/18 - Caso 12.428, de 02 de março de 

2018, §6. 
18 Ibidem, §8. 

https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/5453/1/SONIA_MARISE_RODRIGUES_PEREIRA_TOMASONI.pdf
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Polícia Técnica da Secretaria de Segurança Pública do estado da Bahia, realizada no mesmo 

dia do acidente19. 

Adicionalmente, percebe-se que a clandestinidade das fábricas de fogos, as 

condições precárias e degradantes às quais estavam submetidas as vítimas do caso e a falta de 

fiscalização por parte das autoridades responsáveis era de conhecimento público20. 

Nesta linha, após a explosão de 11 de dezembro de 1998, foram ajuizadas 

ações nos âmbitos penal, civil e trabalhista em desfavor dos entes federativos, dos 

proprietários da fábrica de fogos e outros responsáveis21.  

Contudo, até então: i) na esfera trabalhista, muitas das Reclamações ajuizadas 

foram julgadas improcedentes em primeiro grau, com a negativa da existência de vínculo 

empregatício entre as vítimas e a família Prazeres; ii) a na esfera penal, não houve o trânsito 

em julgado da Ação Penal proposta; iii) na esfera cível, também não houve o trânsito em 

julgado das ações contra os entes federativos; iv) ao passo em que no Processo cível nº 

0000186-40.1999.8.05.0229 foi celebrado um acordo com a família Prazeres que destina a 

cada vítima a ínfima quantia de cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)22. 

Assim sendo, resta claro que o quadro ora relatado atesta que a histórica 

negligência do Estado Brasileiro para com a proteção dos direitos humanos de parcela da 

população do nordeste do país e na região do Recôncavo Baiano, notadamente pela 

deficiência de políticas públicas de combate à pobreza, resultou na existência de 

discriminação estrutural em desfavor dos empregados das fábricas de fogos de Santo Antônio 

de Jesus, causada preponderantemente pela vulnerabilidade socioeconômica desses 

indivíduos.  

Tal quadro demonstra que a pobreza representa um empecilho para a garantia 

equânime de direitos humanos, se constituindo como um fator que enseja a discriminação 

estrutural em desfavor das vítimas do Caso dos Empregados da Fábrica de Fogos de Santo 

Antônio de Jesus e seus Familiares, grupo sujeito a formas de marginalização, ausência de 

oportunidades e condições de vulnerabilidade semelhantes.  

Nesse ensejo, visando tornar mais clara a tese ora analisada, impõe-se, o 

desenvolvimento teórico acerca da discriminação estrutural no Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos, voltando especial atenção para a interpretação da Convenção Americana 

 
19 Ibidem, §7.  
20 Ibidem, §39. 
21 OEA. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Relatório nº 25/18 - Caso 12.428, de 02 de março de 

2018, §9. 
22 Ibidem, §9. 
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sobre os Direitos Humanos realizada na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos.  

 

 

3. O CONCEITO DE DISCRIMINAÇÃO ESTRUTURAL À LUZ DO SISTEMA 

INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS E DA DOUTRINA.  

Consoante anteriormente aduzido, o presente trabalho se propõe a analisar a 

existência de um quadro de discriminação estrutural em desfavor das vítimas do caso dos 

Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e Seus Familiares, em 

decorrência principalmente de suas condições socioeconômicas, o que ensejou a violação dos 

direitos humanos desses indivíduos. 

Nesta linha, cumpre destacar que o conceito de discriminação estrutural foi 

desenvolvido na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos como uma 

expressão da interpretação evolutiva23 do princípio da igualdade perante a Lei, 

consubstanciado nos artigos 1.1 e 24 da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, 

que assim preconizam: 

 

“Artigo 1.  Obrigação de respeitar os direitos. 

1. Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a 

respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a 

garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que 

esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma 

por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões 

políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional 

ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer 

outra condição social”24. 

 

“Artigo 24. Igualdade perante a lei. 

 
23 QUIÑONES, Paola P. La "discriminación estructural" en la evolución jurisprudencial de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Revista IIDH, vol. 60, 2014, p. 205. Disponível em: < 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r34025.pdf>. Acesso em 11 de abril de 2020. 
24 OEA. Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, de 22 de novembro de 1969. 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r34025.pdf
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Todas as pessoas são iguais perante a lei.  Por 

conseguinte, têm direito, sem discriminação, a igual 

proteção da lei”25. 

 

Importa ressaltar que a discriminação estrutural se relaciona, para além da 

noção de igualdade como não discriminação, com a igualdade como não submissão ou não 

exclusão, conceito que se traduz na impossibilidade de um indivíduo receber tratamento 

inferior a outro por pertencer a certo grupo, tendo em vista que o referido tratamento significa 

a submissão de grupos vulneráveis a uma situação incompatível com a igualdade26.  

Com efeito, a discriminação estrutural diz respeito a padrões de desigualdades 

de jure ou de facto no acesso a instituições públicas e nas condições econômicas, sociais e 

culturais27 como resultado da exclusão sistemática de alguns grupos sociais que possuem uma 

identidade própria e autoidentificação dentre seus membros, de maneira que “la identidad y 

bienestar del grupo se encuentran interrelacionados"28.  

Portanto, o conceito se refere a padrões e contextos de violações dos direitos 

humanos de grupos vulneráveis, seja por sua situação socioeconômica, por sua situação 

cultural, ou mesmo aqueles grupos historicamente ou contextualmente marginalizados29, de 

maneira a impedir que os indivíduos pertencentes a tais grupos exerçam suas autonomias, 

ainda que ausentes obstáculos formais que os impeçam de fazê-lo30. 

Destarte, a discriminação estrutural pode se referir a mulheres, 

afrodescendentes, indígenas, pessoas LGBTQI+, migrantes, pessoas em situação de 

 
25 Ibidem. 
26 SABA, Roberto. Pobreza, derechos y desigualdad estructural. Colección Equidad de género y democracia, 

vol. 3 - México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Instituto Electoral del Distrito Federal, 2012, p. 11. Disponível em: < 

https://www.te.gob.mx/genero/media/pdf/02da0816724326d.pdf>. Acesso em 29 de abril de 2020. 
27 OEA. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso da Comunidade Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguai, 

2010, §265-275. 
28 GARGARELLA, R. Derecho y grupos desaventajados. Edit. Gedisa, Universidad de Palermo y Yale Law 

School, Barcelona, 1999, p. 138, apud QUIÑONES, Paola P. La "discriminación estructural" en la evolución 

jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Revista IIDH, vol. 60, 2014. 
29 QUIÑONES, Paola P. La "discriminación estructural" en la evolución jurisprudencial de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Revista IIDH, vol. 60, 2014, p. 206. Disponível em: < 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r34025.pdf>. Acesso em 11 de abril de 2020. 
30 SABA, Roberto. Pobreza, derechos y desigualdad estructural. Colección Equidad de género y democracia, 

vol. 3 - México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Instituto Electoral del Distrito Federal, 2012, p. 8. Disponível em: 

<https://www.te.gob.mx/genero/media/pdf/02da0816724326d.pdf>. Acesso em 29 de abril de 2020. 
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vulnerabilidade socioeconômica e indivíduos pertencentes a determinada zona geográfica31. 

Ainda, a ocorrência de discriminação estrutural pode ser calcada em critérios interseccionais, 

envolvendo a inserção de determinados indivíduos em múltiplos fatores de vulnerabilidade ao 

mesmo tempo32. 

Nesse sentido, a necessidade de combater a discriminação estrutural e, por 

conseguinte, de promover a igualdade como não submissão, faz surgir a exigência de que 

Estados realizem distinções para tratar indivíduos atingidos pela desigualdade de forma 

diferente dos demais33, uma vez que a compreensão da igualdade tão somente como não 

discriminação cristaliza condições sistemáticas e estruturais de exclusão34. 

Assim sendo, a Corte IDH entende que toda pessoa que se encontra em 

situação de discriminação estrutural é titular de uma proteção especial por parte do Estado, 

cabendo a esse satisfazer suas obrigações gerais de respeito e garantia dos direitos humanos 

de maneira igualitária, sendo imperativa a adoção de medidas positivas para tanto35.  

Dessa forma, percebe-se que o Tribunal Interamericano desenvolve sua 

jurisprudência de maneira a se afastar da noção de igualdade apenas como não discriminação, 

aproximando-se da noção de igualdade também como não submissão ou exclusão36, 

enfrentando a temática da discriminação estrutural e criando parâmetros para a correção 

padrões de desigualdade que afetam grupos vulneráveis. 

Tecidas as considerações acerca do referido conceito à luz da doutrina e do 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos, cabe analisar seu encadeamento com a pobreza 

e a violação de direitos humanos no caso em tela. 

 
31 QUIÑONES, Paola P. La "discriminación estructural" en la evolución jurisprudencial de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Revista IIDH, vol. 60, 2014, p. 207. Disponível em: < 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r34025.pdf>. Acesso em 11 de abril de 2020 
32 OEA. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Gonzales Lluy e outros vs. Equador, 2015, §290. 
33 FISS, Owen M. “Groups and the Equal Protection Clause”, in Philosophy and Public Affairs, Volume 5, 

Número 2, 1976, p. 107. Disponível em: 

<https://pdfs.semanticscholar.org/6de1/152b3ca55046d06933cf35184b2f29f37fcf.pdf>. Acesso em 29 de abril 

de 2020. 
34 SABA, Roberto. "(Des)igualdad estructural". Revista Derecho y Humanidade, nº. 11, Faculdade de Direito da 

Universidade do Chile, 2005, p. 20. Disponível em: 

<https://derechoyhumanidades.uchile.cl/index.php/RDH/article/view/17057/17779>. Acesso em 29 de abril de 

2020. 
35 OEA. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso dos Trabalhadores Fazenda Brasil Verde vs. Brasil, 

2016, §337. 
36 SABA, Roberto. Pobreza, derechos y desigualdad estructural. Colección Equidad de género y democracia, 

vol. 3 - México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Instituto Electoral del Distrito Federal, 2012, p. 40. Disponível em: 

<https://www.te.gob.mx/genero/media/pdf/02da0816724326d.pdf>. Acesso em 29 de abril de 2020. 
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4. POBREZA, DISCRIMINAÇÃO ESTRUTURAL E A VIOLAÇÃO DE 

DIREITOS HUMANOS NO CASO DOS EMPREGADOS DA FÁBRICA DE 

FOGOS DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS E SEUS FAMILIARES. 

Tendo sido aclaradas premissas aqui utilizadas, cumpre realizar análise da 

relação existente entre a discriminação estrutural ensejada por condições de pobreza e a 

garantia de direitos humanos em relação ao Caso dos Empregados da Fábrica de Fogos de 

Santo Antônio de Jesus e Seus Familiares. 

Consoante Roberto Saba, a América Latina é a região do mundo em que o 

fenômeno da pobreza é mais presente, sendo esse inevitável, cuja transmissão é geracional. Os 

indivíduos afetados pelo fenômeno em questão não assumem tal condição como consequência 

de decisões de suas vidas; pelo contrário, suas condições de nascimento determinam seu 

pertencimento a esse grupo, o que se entende como pobreza estrutural37. 

Por sua vez, a Comissão Interamericana entende ser a pobreza um dos mais 

graves e alarmantes problemas do continente americano38, em especial da América Latina, 

repercutindo na marginalização de grupos vulneráveis e ensejando violações de direitos 

humanos, sejam eles civis e políticos, sejam eles sociais, econômicos, culturais e ambientais39. 

Nesta senda, importa ressaltar que, conforme as Observações Preliminares 

sobre a visita in loco da Comissão Interamericana no Brasil em 2018, o contexto de 

discriminação estrutural baseado na pobreza e na exclusão de indivíduos que não concentram 

renda permeia toda a sociedade brasileira, sendo a vulnerabilidade calcada na origem étnico-

racial ou no gênero potencializada pela situação socioeconômica do indivíduo. 

Com efeito, em tais Observações Preliminares, a CIDH também pontua a 

estreita relação existente entre a discriminação histórica de grupos em situação de pobreza e a 

obstacularização do gozo de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, além dos 

próprios direitos civis e políticos: 

 

"A situação de pobreza tem vários impactos na vida diária 

da população, traduzindo-se particularmente nas 

 
37 SABA, Roberto. Pobreza, derechos y desigualdad estructural. Colección Equidad de género y democracia, 

vol. 3 - México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Instituto Electoral del Distrito Federal, 2012, p. 46. Disponível em: 

<https://www.te.gob.mx/genero/media/pdf/02da0816724326d.pdf>. Acesso em 29 de abril de 2020. 
38 OEA. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Terceiro Informe sobre a situação dos direitos humanos 

no Paraguai. OEA/Ser./L/VII.110, doc. 52, de 9 de março de 2001, §5. 
39 OEA. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O trabalho, a educação e os recursos das mulheres: a 

rota para a igualdade na garantia dos direitos econômicos, sociais e culturais. OEA/Ser.L/V/II.143, doc. 59, de 3 

de novembro de 2011, §1. 
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condições de moradia e acesso a serviços públicos básicos 

e o gozo efetivo dos direitos civis, políticos, econômicos, 

sociais, culturais e ambientais. O caráter 

multidimensional da pobreza e o impacto particular com 

relação aos grupos em situação de vulnerabilidade ou 

discriminação histórica são suficientemente comprovados 

por dados estatísticos, sendo particularmente notórios em 

relação às pessoas afrodescendentes e indígenas. A 

pobreza e a desigualdade no Brasil são endêmicas, 

situação que requer uma profunda transformação por 

meio de políticas públicas com enfoque em direitos 

humanos"40. 

 

Dessa forma, percebe-se que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

ressalta o legado dos padrões da discriminação, sejam esses de jure ou de facto, sofridos por 

indivíduos em situação de pobreza, ocasionando a marginalização de grupos sociais 

socioeconomicamente vulneráveis; bem como destaca a falha do Estado Brasileiro na garantia 

dos direitos humanos desses grupos, notadamente os direitos econômicos, sociais, culturais e 

ambientais.  

Nesse panorama, cumpre reiterar que o município de Santo Antônio de Jesus 

encontra-se inserido no contexto do Recôncavo Baiano, região do estado da Bahia que reflete 

o legado socioeconômico da colonização portuguesa no Brasil em decorrência do declínio do 

ciclo da cana de açúcar no nordeste brasileiro e, desde então, do abandono sistemático da 

região pelo Poder Público, com raros momentos históricos de exceção.  

De igual maneira, o grande contingente populacional afrodescendente da 

referida região suporta as consequências da ausência de políticas públicas para os indivíduos 

outrora escravizados que conquistaram suas liberdades, enfrentando a negativa histórica de 

seus direitos humanos e sendo relegados à pobreza estrutural justamente pela negligência do 

Poder Público no desenvolvimento de ações que busquem combater a desigualdade por 

submissão ou exclusão.  

 
40 OEA. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Observações preliminares da visita in loco da CIDH ao 

Brasil. Disponível em: <https://www.conectas.org/wp/wp-content/uploads/2018/11/CIDH-

Observa%C3%A7%C3%B5es-preliminares.pdf>. Acesso em 09 de abril de 2020. 
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Nesse contexto, observe-se que Santo Antônio de Jesus é um município 

marcado pela vulnerabilidade socioeconômica, situação que atinge justamente as vítimas da 

explosão ocorrida em 11 de dezembro de 1998, o que foi também constatado pelo Brasil por 

meio do “Documento Síntese do Grupo de Trabalho – Políticas públicas para a 

municipalidade de Santo Antônio de Jesus e a região”, apresentado à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos em 200841. 

No referido documento, o Estado Brasileiro informou que, em especial, 

mulheres desempregadas e estudantes com baixo nível de escolaridade, muitas sequer 

alfabetizadas, se mantêm na cadeia produtiva de fogos por ausência de quaisquer alternativas, 

mesmo tendo conhecimento dos perigos inerentes à atividade e das condições inadequadas de 

trabalho, bem como muitas vezes sendo vítimas de problemas de saúde provenientes do 

labor42.  

Ademais, apontou-se em tal documento que as famílias expõem crianças e 

adolescentes a esse risco por serem esses grupos mais ágeis no manuseio dos fogos de 

artifício, gerando mais produtividade, o que impacta na contraprestação pecuniária recebida 

por essas famílias, enfatizando-se que “de modo geral, a atividade se desenvolve o ano 

inteiro, […] de forma clandestina, não cidadã, precária, sem fiscalização dos órgãos 

competentes, mal remunerada e com exploração da mão de obra”43.  

Assim, analisadas as circunstâncias da pobreza relativas ao caso, cumpre 

rememorar que a discriminação estrutural se refere a padrões e contextos de violações dos 

direitos humanos de grupos vulneráveis. 

Importa destacar que a Corte IDH, no caso dos Trabalhadores da Fazenda 

Brasil Verde, se manifestou sobre a discriminação estrutural ensejada pela pobreza, 

oportunidade em que asseverou a existência de tal contexto em desfavor dos trabalhadores 

encontrados em situação de servidão numa fazenda localizada no estado do Piauí 44. 

No precedente em questão, a Corte IDH notou a existência de uma afetação 

desproporcional da população que compartilhava características de exclusão, pobreza e falta 

de estudos, restando comprovada, no entender da Corte IDH, uma particular situação de 

 
41 OEA. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Relatório nº 25/18 - Caso 12.428, de 02 de março de 

2018, §40. 
42 Ibidem. 
43 Ibidem. 
44 OEA. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso dos Trabalhadores Fazenda Brasil Verde vs. Brasil, 

2016, §339. 
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vulnerabilidade45. Nesta senda, afirmou o Tribunal Interamericano que o Brasil atuava com 

negligência na garantia dos direitos humanos desse grupo estruturalmente discriminado, 

normalizando as condições degradantes a que essas pessoas estavam submetidas nos estados 

mais pobres do país46, grande parte desses localizados na região nordeste.  

Ainda, a Corte Interamericana de Direitos Humanos ressaltou ser a pobreza um 

dos principais fatores de aumento da vulnerabilidade de parte da população47, frisando a 

responsabilidade internacional dos Estados por não adotarem medidas para proteger grupos 

vulneráveis por condições individuais ou por situações específicas, como a extrema pobreza 

ou a marginalização48.  

Isto significa dizer que a Corte IDH, conforme anteriormente mencionado, 

vem adotando posicionamento que direciona especial atenção aos grupos historicamente 

marginalizados, demandando que os Estados adotem ações específicas para garantir a 

igualdade substancial, combatendo frontalmente a discriminação estrutural. 

De igual maneira, em Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde vs. Brasil, o 

Tribunal Interamericano abordou expressamente a preponderância geográfica da pobreza no 

nordeste do país, tratando-a como fator que ensejou a situação de discriminação estrutural do 

grupo em questão, senão vejamos: 

 

“A Corte constata, no presente caso, algumas 

características de particular vitimização compartilhadas 

pelos 85 trabalhadores resgatados em 15 de março de 

2000: eles se encontravam em uma situação de pobreza; 

provinham das regiões mais pobres do país, com menor 

desenvolvimento humano e perspectivas de trabalho e 

emprego; eram analfabetos, e tinham pouca ou nenhuma 

escolarização”49. 

 

 
45 Ibidem, §417. 
46 Ibidem, §418. 
47 OIT. Combatendo o Trabalho Escravo Contemporâneo: o Exemplo do Brasil, 2010, pág. 2010 (expediente de 

prova, folha 8529). 

48 OEA. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso dos Trabalhadores Fazenda Brasil Verde vs. Brasil, 

2016, §337. 
49 OEA. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso dos Trabalhadores Fazenda Brasil Verde vs. Brasil, 

2016, §339. 
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Frise-se que “a concentração do fenômeno de trabalho escravo em uma área 

geográfica específica e sua perpetuação histórica e a impossibilidade das 85 vítimas de 

obterem condições básicas de desenvolvimento humano mediante seu trabalho50” levaram o 

Tribunal Interamericano a entender que existia na situação uma discriminação estrutural e 

histórica que representava um empecilho para a garantia e o efetivo gozo de direitos humanos 

por parte daquele grupo.  

Nesse contexto, o paralelo do precedente invocado com Empregados da 

Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e Seus Familiares é claro, uma vez que as vítimas 

do caso se encontravam historicamente em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica, 

no nordeste, a região mais pobre do país, tendo pouca ou nenhuma escolarização e não 

possuindo alternativas de trabalho além do labor degradante e perigoso nas fábricas de 

fogos51. 

Diante do exposto, sustenta-se a existência de discriminação estrutural, calcada 

notadamente na pobreza – em que pese a influência de fatores como raça/etnia, idade e 

gênero52, que aqui não serão abordados – em desfavor das vítimas do Caso dos Empregados 

da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus, uma vez esses indivíduos foram objeto de 

discriminação pela própria pobreza, ainda que pertencentes a outros grupos vulneráveis53. 

Entende-se que o referido quadro de discriminação estrutural foi ocasionado 

pela negligência do Estado Brasileiro na formulação de medidas direcionadas a esse grupo, 

visando a garantia dos direitos humanos de pessoas em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica no nordeste do país, tendo em vista que as formas de entender o fenômeno da 

pobreza inspiram a adoção de políticas públicas que busquem evitar a impossibilidade de 

desenvolvimento de um plano de vida autônomo, sem oportunidades, com a garantia de 

satisfação das necessidades básicas individuais e da justa distribuição de riquezas54. 

Nesse sentido, veja-se que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

reconhece a existência desse cenário de exclusão social e vulnerabilidade no caso em tela, o 

 
50 OEA. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Voto Fundamentado do Juiz Eduardo Ferrer Mac-Gregor 

Poisot no caso dos Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde vs. Brasil, 2016, §85.  
51 OEA. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Relatório nº 25/18 - Caso 12.428, de 02 de março de 

2018, §40. 
52 SOUSA, Avanete Pereira. A Bahia do século do XVIII: poder político local e atividades econômicas. São 

Paulo: Alameda, 2012 
53 ONU. Conselho de Direitos Humanos, Relatório da Relatora Especial sobre Pobreza Extrema e Direitos 

Humanos, de 11 de março de 2013, A/HRC/23/36, §42. 
54 SABA, Roberto. Pobreza, derechos y desigualdad estructural. Colección Equidad de género y democracia, 

vol. 3 - México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Instituto Electoral del Distrito Federal, 2012, p. 7. Disponível em: 

<https://www.te.gob.mx/genero/media/pdf/02da0816724326d.pdf>. Acesso em 29 de abril de 2020. 
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que configura a violação do direito à não discriminação em decorrência da discriminação 

estrutural perpetuada pelo Estado, que nunca adotou medidas suficientes para sanar a situação 

de negativa do pleno exercício de direitos humanos a determinados grupos sociais55. 

Assim, defende-se que, por permitir a perpetuação da pobreza e, portanto, da 

discriminação estrutural das vítimas do caso em análise, com a não adoção de políticas 

públicas que respeitassem as especificidades da exclusão enfrentada em Santo Antônio de 

Jesus, o Brasil violou os direitos humanos desses indivíduos. 

Dessa forma, resta claro que, no caso em análise, a pobreza expôs indivíduos 

vulneráveis ao trabalho degradante e de risco, impossibilitando o gozo efetivo, autônomo e 

completo dos direitos humanos, sejam eles civis e políticos, sejam eles sociais, econômicos, 

culturais e ambientais, havendo substrato para ensejar a responsabilização internacional do 

Brasil perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos pela perpetuação da 

discriminação estrutural a qual os empregados da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus 

estiveram submetidos. 

 

 

5. CONCLUSÃO. 

Constata-se por meio dessa breve análise a existência de substrato para afirmar 

a existência de um quadro de discriminação estrutural calcada na situação de vulnerabilidade 

socioeconômica em desfavor das vítimas do Caso dos Empregados da Fábrica de Fogos de 

Santo Antônio de Jesus. 

O referido quadro ocasionou a vulneração dos direitos humanos das vítimas do 

caso ora analisado, tendo em vista que, consoante Cançado Trindade, a pobreza constitui, em 

última instância, a negação de todos os direitos humanos, sendo impossível conceber o 

exercício de quaisquer direitos sem a erradicação da pobreza e a garantia de condições de vida 

digna para todos56. 

Com efeito, resta claro que deve ser conferida especial atenção à garantia dos 

direitos humanos, sejam eles civis e políticos, sejam eles sociais, econômicos, culturais e 

ambientais, não só das vítimas do caso em questão, mas de todos os indivíduos que fazem 

 
55 OEA. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Relatório nº 25/18 - Caso 12.428, de 02 de março de 

2018, §151. 
56 TRINDADE, Antônio A. Cançado, "La Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en el 

plano internacional" in: Revista Lecciones y Ensayos, 1997-98, Universidad de Buenos Aires, Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 80. 
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parte do grupo exposto às mesmas condições de vulnerabilidade no município de Santo 

Antônio de Jesus, Bahia.  

Tal afirmativa se torna ainda mais latente quando se lança luz ao contexto 

histórico e aos padrões de discriminação presentes no Brasil e, especialmente, no Recôncavo 

Baiano, região localizada no nordeste do país, que é marcado fortemente pelo passado 

escravocrata e pela ausência de políticas públicas de combate à pobreza. 

Nesse sentido, cabe ao Poder Público a adoção de medidas de combate à 

pobreza que respeitem as especificidades de grupos submetidos a tratamentos excludentes, de 

maneira a findar condições que historicamente e sistematicamente ocasionaram a manutenção 

dos indivíduos pertencentes aos referidos grupos em vulnerabilidade socioeconômica. 

Diante do exposto, cumpre-se com o escopo do presente trabalho – refletir 

acerca da importância dos conceitos estabelecidos no âmbito do Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos e, em especial, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, para a 

compreensão da realidade do Brasil, do nordeste e do Recôncavo Baiano, numa análise 

baseada na salvaguarda dos direitos humanos de grupos em situação de vulnerabilidade 

perante a problemática da discriminação estrutural calcada na pobreza. 

Assim sendo, o Caso dos Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio 

de Jesus oportunizará ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos a análise da 

aquiescência do Brasil face à pobreza em seu território, possibilitando o desenvolvimento de 

entendimento jurisprudencial acerca da relação entre pobreza, discriminação estrutural e 

efetivo gozo dos direitos humanos nas regiões mais pobres do país. 

 

 Dessa forma, a atuação do SIDH poderá possibilitar o estabelecimento de 

parâmetros de efetivação dos direitos humanos não só das vítimas do Caso dos Empregados 

da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus, mas também de todos os indivíduos e/ou 

grupos submetidos a condições de vulnerabilidade socioeconômica no Brasil. 
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RESUMO:  

O presente artigo tem como objetivo realizar o cotejo a respeito da importância do 

fortalecimento das Cortes Internacionais para o direito brasileiro. Nessa toada, será analisada 

a base histórica da criação dos Tribunais Internacionais, especificamente, a Corte 

Internacional de Justiça, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Tribunal Penal 

Internacional que, embora se encontrem em sistemas jurídicos internacionais distintos, 

desempenham um papel fundamental à jurisdição brasileira, ao passo que o Estado brasileiro 

reconheceu a competência destas Cortes, através do Direito Internacional. Para isso, se 

analisará, sobretudo, o plano de existência, validade e eficácia das normas internacionais sob 

o regime jurídico doméstico. De igual modo, busca-se a reflexão da transnormatividade e da 

importância de utilizar a atual jurisprudência desses Tribunais Internacionais para o 

fortalecimento do constitucionalismo brasileiro, para que se mantenha íntegro e protetivo aos 

Direitos Humanos. 
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ABSTRACT: 

This article aims to compare the importance of strengthening International Courts for 

Brazilian law. In this light, the historical basis for the creation of the International Courts will 

be analyzed, specifically, the International Court of Justice, the Inter-American Court of 

Human Rights and the International Criminal Court, which, although they are in different 

international legal systems, play a fundamental role for the jurisdiction Brazilian law, while 

the Brazilian State recognized the jurisdiction of these courts, through international law. For 

this purpose, the plan for the existence, validity and effectiveness of international standards 

under the domestic legal regime will be analyzed. Likewise, it seeks to reflect on 

transnormativity and the importance of using the current jurisprudence of these International 

Courts to strengthen Brazilian constitutionalism, so that it remains intact and protective of 

Human Rights. 

KEYWORDS: International Court. Jurisprudence. International Right. Brazil. Human 

Rights. 
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1. INTRODUÇÃO 

Após o longo período de regime militar ditatorial que perdurou de 1964 a 1985, 

no Brasil, iniciou-se um processo de democratização no País.3 Ainda que essa transição - de 

um regime autoritário para um regime democrático - tenha sido lenta, permitiu a formação de 

um controle civil sobre as próprias forças militares.4 

Nessa senda, a Constituição Federal de 1988 institucionaliza a instauração de 

um regime político democrático no Brasil. Cumpre mencionar, contudo, que o Direito,  

enquanto uma ciência social, obteve ao longo dos anos uma grande evolução. Isso, pois, o 

Direito Constitucional, propriamente dito, surge no final do século XVIII, em um momento 

em que o Estado se torna consolidado como uma forma de organização típica da comunidade 

política.5  

Por isso, entende-se que a origem da expressão Direito Constitucional prende-

se ao triunfo político e doutrinário de inúmeros princípios ideológicos na organização do 

Estado Moderno.6 Em tal perspectiva, o Estado brasileiro, por meio da promulgação da 

Constituição Federal de 1988, inaugura o denominado Estado Democrático de Direito, 

instaurando uma evolução na vida política e jurídica nacional.  

Consequentemente, o texto constitucional traz à baila inúmeros direitos 

humanos e direitos fundamentais como primordiais à ordem jurídica brasileira. Também 

elenca a importância para a proteção dos direitos fundamentais, não somente a norma jurídica 

nacional, como também as normas internacionais de direitos humanos,7 comunicando-se com 

a comunidade jurídica brasileira. 

Ressai disto que, a transformação e redução das fronteiras passam a 

transformar gradativamente também as fronteiras políticas. Isso, pois, a ideia de padrões 

globais, denominadores comuns entre os países e as civilizações, engloba a incorporação de 

 
3 O’DONNELL, Guilhermo; SCHMITTER, Philippe C.; WHITEHEAD, Laurence. The Liberalization 

Authoritarian rule in Brazil. In Transitions from authoritarian rule: Latin America. The Johns Hopkins 

University Press; Edição: Highlighting, 1986. p. 77. 
4 MAINWARING, Scott; O’DONNELL, Guilhermo; e, VALENZUELA, Samuel J. Transitions to democracy 

and democratic consolidation: Theoretical and comparative issues. In Issues in democratic consolidation: the 

new South American democracies in comparative perspective. University of Notre Dame Press, 1992. p. 298. 
5 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 7. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 2003. 
6 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 16.ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 
7 PIOVESAN, Flávia. A Constituição brasileira de 1988 e os tratados internacionais de proteção dos direitos 

humanos. In: TEMAS de Direitos Humanos. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2003. 
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normas internacionais sob as normas domésticas.8 E, ressalta-se daí, a importância do Direito 

Internacional para a proteção dos direitos civis e humanos.  

Logo, é inegável assumir que o Direito permanece em constante evolução, seja 

em decorrência dos costumes de cada local, que exigem o progresso das leis, seja em 

decorrência da não existência destas. Atualmente, com esta evolução, ligam-se todos os 

cantos do mundo com a globalização da economia, em diversos países.9 Neste sentido, com a 

interligação entre economias, políticas e direito, não há o que se falar em nação isolada.  

Surge, dessa forma, o “Sistema Internacional de Proteção dos Direitos 

Humanos” que, através das Cortes Internacionais e dos Tratados Internacionais, possui uma 

dupla dimensão; a saber: (a) parâmetro protetivo mínimo a ser observado pelos Estados; e (b) 

instância de proteção dos direitos humanos.10 Isso significa dizer que as próprias normas 

internacionais de Direitos Humanos buscam a máxima proteção destes direitos, não apenas no 

plano internacional, como no plano doméstico. 

Conjuntamente, os direitos humanos passaram a ter suas características 

elencadas, no ponto, as lições de Paulo Henrique Gonçalves Portela11 evidenciam que os 

direitos humanos são universais, inerentes, transnacionais, indisponíveis, imprescritíveis, 

indivisíveis e proíbem o retrocesso. Ou seja, a proteção internacional dos direitos humanos 

entorna-se na preservação de todas essas características.  

Nessa esteira, a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969,12 

reconhecida pelo Brasil desde 25 de outubro de 2009, é categórica em seu artigo 53, no qual 

estabelece a existência de normas imperativas de Direito Internacional Geral, das quais 

nenhuma derrogação é permitida, a não ser por norma posterior da mesma natureza. Vale 

ressaltar que, denomina-se normas “jus cogens”,13 as quais possuem hierarquia superior a 

 
8 Organização das Nações Unidas. A ONU e o Direito Internacional. ONU. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/acao/direito-internacional/>. Acesso em: 02 mar. 2020. 
9 SANTORO, Paula Grein del. A crescente importância dos Tribunais Internacionais. Ibrajus. nov. 2011. 

Disponível em: <http://www.ibrajus.org.br/revista/artigo.asp?idArtigo=198>. Acesso em: 01 mar. 2020. 
10 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o Direito Constitucional Internacional. Caderno de Direito 

Constitucional. Módulo V. Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Porto Alegre-RS, 

EMAGIS, 2006.  
11 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado. 6ª ed. São Paulo: 

JusPODIVM, 2014, p. 819-822. 
12 AUST, Anthony. "Vienna Convention on the Law of Treaties (1969)". Oxford Public International Law, 

Oxford, Jun. 2009. Disponível em: <http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-

9780199231690-e1498#law-9780199231690-e1498-div1-3>. Acesso em: 18 fev. 2020. 
13 NASSER, Salem Hikmat. Jus Cogens - Ainda esse desconhecido. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace;/bitstream/handle/10438/9658/Salem%20Hikmat%20Nasser.pdf>. Acesso 

em: 18 fev. 2020. 

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1498#law-9780199231690-e1498-div1-3
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1498#law-9780199231690-e1498-div1-3
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todas as demais normas de Direito e devem ser respeitadas por todos os órgãos legislativos e 

jurisdicionais nacionais e internacionais.14 

Outrossim, o Brasil como signatário de inúmeros Tratados e Convenções 

Internacionais, deve deter-se à aplicação desses documentos na sua jurisdição interna. Para 

tanto, como objeto de estudo desta pesquisa, busca-se elencar a evolução dos Tribunais 

Internacionais, uma vez que são eles que, primordialmente, aplicam e observam o 

cumprimento das normas internacionais, bem como o contemporâneo entendimento do 

Superior Tribunal Federal brasileiro em relação à aplicação das normas e precedentes 

internacionais.  

 

 

2. OS TRIBUNAIS INTERNACIONAIS 

A jurisdição dos tribunais internacionais significa os pilares básicos da 

proteção internacional dos direitos humanos, bem como do mecanismo de emancipação do ser 

humano.15 Ou seja, é essencial a compreensão do papel fundamental das Cortes Internacionais 

para a proteção dos direitos humanos.  

Nessa toada, não há como definir um único momento histórico de surgimento 

dos tribunais internacionais, tendo em vista que cada um nasce em uma concepção histórica. 

Destaca-se que o denominador comum a estes Tribunais que passam a ser criados é a própria 

consequência dos grandes crimes praticados durante as guerras, em especial, a Segunda 

Guerra Mundial,16 visando a não ocorrência futura de grandes violações de direitos humanos.  

Destarte, é possível afirmar que os tribunais internacionais vêm ganhando cada 

vez mais força, quando do surgimento do Sistema Internacional de Proteção de Direitos 

Humanos. Isso, pois, foi o marco ideológico da disseminação da ideia de que a proteção dos 

direitos humanos não deve se reduzir ao domínio reservado do Estado, ou seja, não deve ficar 

ao alvedrio exclusivo da competência nacional ou à jurisdição doméstica.17 

Igualmente, passou a se compreender que os direitos humanos transcendem os 

interesses do Estado soberano, representando legítimo interesse internacional. Isso significa 

 
14 ACCIOLY, Hildebrando. Tratado de direito internacional público. São Paulo: Saraiva, 2009. 
15 Como idealizado pelos chamados “fundadores” do direito das gentes; cf. A.A. Cançado Trindade, “The 

Emancipation of the Individual from His Own State – The Historical Recovery of the Human Person as Subject 

of the Law of Nations”, in Human Rights, Democracy and the Rule of Law – Liber Amicorum L. Wildhaber (eds. 

S. Breitenmoser et alii), Zürich/Baden-Baden, Dike/Nomos, 2007, pp. 151-171. 
16 Ibidem. 
17 PIOVESAN, Flávia. A Constituição brasileira de 1988 e os tratados internacionais de proteção dos direitos 

humanos. In: TEMAS de Direitos Humanos. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2003, pp. 95-114. 
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dizer que, nesse novo cenário, a soberania estatal não é absoluta, tendo em vista que, se 

determinado Estado membro não adotar providências a fim de garantir os direitos humanos 

poderá ser submetido à jurisdição internacional, através dos tribunais internacionais.18  

A título de exemplo, a Corte Permanente de Justiça Internacional surge em 

1922, a partir do artigo 14 do Pacto da Liga das Nações, que determinou ao Conselho da Liga 

que formulasse um plano de uma Corte19 cujo papel haveria a competência não só de apreciar 

qualquer disputa internacional submetida a ela por seus Estados partes, mas também de 

oferecer pareceres consultivos a respeito de qualquer disputa apresentada a ela pelo Conselho 

ou Assembleia da Liga. Ainda, vale ressaltar que a Corte Permanente de Justiça Internacional 

encerrou suas funções em 1940, tendo agido a favor de 29 casos contenciosos e emitido 27 

pareceres consultivos.20  

Diferentemente disso, o Tribunal Penal Internacional21 surge somente em 2002, 

em Haia, local da sua sede atual, conforme estabelece o artigo 3º do Estatuto de Roma.22 

Contudo, é necessário elencar que a essencialidade do estudo dos Tribunais Internacionais é a 

sua expansão em relação à luta pelos direitos humanos, buscando a efetivação destes direitos. 

Nesse sentido, o autor Antônio Augusto Cançado Trindade,23 esclarece que:  

 

A luta pelos direitos humanos permite conferir à busca da 

transformação social um sentido profundamente 

democrático, uma vez que o ser humano é alçado à 

condição de sujeito e beneficiário da mudança, enquanto 

ao Estado se lhe é negada a possibilidade de agir como se 

possuísse uma racionalidade própria capaz de justificar o 

exercício desimpedido do poder. (TRINDADE, 2013). 

 

 
18 Ibidem. 
19 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Site mantido pelo Cartório da Corte Internacional de Justiça. 

Disponível em: <www.icj.org/>. Acesso em: 02 mar. 2020. 
20 Ibidem. 
21 Estatuto de Roma, art. 1: “Fica instituído pelo presente um Tribunal Penal Internacional (“o Tribunal”). O 

Tribunal será uma instituição permanente, estará facultada a exercer sua jurisdição sobre indivíduos com 

relação aos crimes mais graves de transcendência internacional, em conformidade com o presente Estatuto, e 

terá caráter complementar às jurisdições penais nacionais. A jurisdição e o funcionamento do Tribunal serão 

regidos pelas disposições do presente Estatuto.” 
22 Estatuto de Roma, art. 3: “A sede do Tribunal será a cidade da Haia, nos Países Baixos (“o Estado anfitrião”) 

(...).” 
23 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Os Tribunais Internacionais Contemporâneos. Porto Alegre: 

Funag, 2013. 
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Para tanto, nos dias de hoje, a expansão dos tribunais internacionais significa 

um modo de assegurar que cada um daqueles tribunais contribua efetivamente à contínua 

evolução do Direito Internacional na busca da realização da justiça internacional.24 Acerca 

deste momento histórico, Cançado Trindade25 extrai as seguintes lições: a relevância dos 

princípios gerais do direito, a unidade do direito na realização da justiça e a jurisdição 

internacional como copartícipe da nacional na realização da justiça.  

Entretanto, cumpre advertir que a expansão dos tribunais internacionais não 

deve ser vista como uma atuação em “quarta instância”, isso significa dizer que as cortes 

internacionais de justiça não irão deter-se a revisar os julgados proferidos no plano doméstico, 

mas sim para complementar os entendimentos, em uma relação de diálogo,26 para que a 

jurisdição nacional cumpra com as normas internacionais que ratificaram. 

Nessa perspectiva, é possível afirmar que os tribunais internacionais de direitos 

humanos buscam favorecer o acesso direto dos indivíduos a suas respectivas jurisdições.27 

Ora, apesar de, atualmente, ainda possa existir dificuldade na justiça doméstica de cada país, 

em executar a sentença proferida por um Tribunal Internacional, a tendência deve ser cada vez 

aumentar o acesso a estas Cortes e o cumprimento das suas disposições.  

Por derradeiro, cabe aos Tribunais Internacionais a aplicação desses parâmetros 

protetivos, mas também aos Estados, em sua jurisdição interna, utilizar-se dessa 

jurisprudência protetiva, em quaisquer dos seus atos, seja no a partir do Executivo, 

Legislativo ou Judiciário.  

 

2.1.  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA 

Como já visto, o estudo dos Tribunais Internacionais deve se dar atento às 

particularidades de cada Corte, desde o momento da sua criação. Nesse sentido, a Corte 

Internacional de Justiça (CIJ) surge a partir da Conferência de São Francisco de 1945, 

 
24 [Vários Autores,] La saisine des juridictions internationales (eds. H. Ruiz Fabri e J.-M. Sorel), Paris, Pédone, 

2006, pp. 96, 211, 214-215, 219-223, 230-235, 248-251, 254, 258, 265, 268, 273-274, 290, 304 e 317. 
25 A.A. Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, tomo III, Porto Alegre/ 

Brasil, S.A. Fabris Ed., 2003, cap. XX, pp. 447-497; A.A. Cançado Trindade, El Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos en el Siglo XXI, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2001, cap. VII, pp. 317-374;A.A. 

Cançado Trindade, O Esgotamento de Recursos Internos no Direito Internacional, 2a. ed., Brasília, Edit. 

Universidade de Brasília, 1997, pp. 19-327; A.A. Cançado Trindade, The Application of the Rule of Exhaustion 

of Local Remedies in International Law, Cambridge, University Press, 1983, pp. 1-421. 
26 MAZZUOLI, V. D. O. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011. 
27 Ibidem. 
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juntamente com as Nações Unidas.28 Vale ressaltar que a Carta das Nações Unidas, no seu 

artigo 92,29 se refere a Corte Internacional de Justiça como um órgão judicial principal das 

Nações Unidas.30 

Há de se destacar que a Corte Internacional de Justiça reuniu-se pela primeira 

vez em abril de 1946 – quando da dissolução formal da Corte Permanente de Justiça 

Internacional – na sua sede no Palácio da Paz da Haia.31 No mesmo norte, incorporou-se às 

Nações Unidas e ao seu Estatuto, diferentemente da sua antecessora – CPJI.32 E, através do 

artigo 38 do seu Estatuto, estabeleceu as “fontes” formais norteadoras, as quais sejam o 

costume, tratados, princípios gerais de direito, jurisprudência, doutrina e equidade33 – não é 

um rol exaustivo.   

No que concerne ao seu funcionamento, a Corte Internacional de Justiça possui 

tanto uma função contenciosa, quanto uma função consultiva.34 Na sua função contenciosa, o 

procedimento possui duas fases: (a) fase escrita; e, (b) fase oral – a ser desenvolvida nos 

idiomas oficiais da CIJ.35 Vale destacar que, no exercício da função contenciosa estão 

somente os Estados litigantes, enquanto que, na função consultiva, poderão solicitar pareceres 

quaisquer organismos habilitados pela Carta das Nações Unidas36 e pelo seu próprio estatuto, 

através do artigo 65.37 Ainda, além dos pareceres consultivos, a CIJ possui competência para 

decretar “medidas provisórias de proteção”, em situações de gravidade e urgência.38 Ainda, a 

Corte Internacional de Justiça admite a reabertura de um caso tanto para interpretação,39 como 

para revisão.   

 
28 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Os Tribunais Internacionais Contemporâneos. Porto Alegre: 

Funag, 2013. p. 17. 
29 Carta das Nações Unidas, art. 92: “A Corte Internacional de Justiça será o principal órgão judiciário das 

Nações Unidas. Funcionará de acordo com o Estatuto anexo, que é baseado no Estatuto da Corte Permanente 

de Justiça Internacional e faz parte integrante da presente Carta.” 
30 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado, op. cit., p. 12. 
31 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado, op. cit., p. 12. 
32 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado, op. cit., p. 12. 
33 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado, op. cit., p. 21. 
34 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado, op. cit., p. 13. 
35 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado, op. cit., p. 19. 
36 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado, op. cit., p. 19. 
37 Estatuto da Corte Internacional de Justiça (Nações Unidas), Capítulo IV, art. 65: 1. “A Corte poderá emitir 

opiniões consultivas sobre qualquer questão jurídica, sob solicitação de qualquer organismo autorizado para 

isso por Carta das Nações Unidas, ou de acordo com as disposições da mesma.”; e, 2. “As questões sobre as 

quais seja solicitadao pinião consultiva serão expostas à Corte mediante uma solicitação por escrito, Em que 

estejam determinados os prazos exatos da questão a respeito da qual se faça a consulta. Em solicitação estarão 

anexados todos os documentos que possam esclarecer a questão.” 
38 Caso Templo de Práh Vihár. Camboja versus Tailândia, Ordonnance de 2011. 
39 Ibidem. 
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De igual modo, cumpre mencionar que, somente os Estados podem apresentar 

casos contenciosos à Corte, nos termos do artigo 34.1 do seu Estatuto.40 Disso ressai que a 

função da Corte é de solucionar, em concordância com o direito internacional, disputas legais 

submetidas por Estados, bem como oferecer pareceres consultivos sobre questões 

apresentadas por órgãos autorizados da Organização das Nações Unidas.41 

Igualmente, em consonância com o artigo 36.2 do Estatuto da CIJ, esta decidirá 

apenas sobre matéria de ordem jurídica internacional, excluindo-se as lides de política interna 

ou externa de qualquer outra natureza.42 Mas não significa que a Corte não poderá apreciar 

litígios envolvendo lei interna que produza ilícito internacional. A exemplo, os crimes de 

genocídio, dada sua gravidade e extensão, passam à jurisdição do sistema internacional de 

proteção dos direitos humanos.43 Significa, desse modo, que a Corte decidirá sobre matéria de 

direitos humanos e não somente as disputas estatais.  

Vale ressaltar que, em qualquer hipótese, deverão conter os três elementos para 

haver responsabilidade internacional, a saber: o ato deve ser internacionalmente ilícito; deve 

existir a imputabilidade ou nexo causal; e, deve haver prejuízo ou dano.44 Ou seja, uma 

violação praticada por algum Estado-membro será sempre reconhecida quando presente os 

elementos dispostos e, principalmente, uma grave violação de direitos humanos. 

Não obstante, as decisões judiciais emanadas pela CIJ se sujeitam à aceitação 

por parte dos litigantes. Ou seja, se não houver acordo quanto ao reconhecimento da 

jurisdição internacional da Corte para solucionar o litígio, não terá ela competência para tanto, 

razão pela qual estará sujeita a desmandos de algumas potências.45  

Contudo, é imperioso destacar que, atualmente, a CIJ vem preocupando-se com 

a relativização da sua norma interestatal, a qual estabelece poder exclusivo aos Estados 

submeterem seus casos. Isso, pois, na maioria dos casos e pareceres recentes, reconhecem o 

 
40 Estatuto da Corte Internacional de Justiça (Nações Unidas), Capítulo II, art. 34.1: “Apenas os Estados poderão 

ser partes em casos diante da Corte.” 
41 GREGORI, José. Corte Internacional de Justiça: O que é? Anais eletrônicos. São Paulo: USP, 2015. 

Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Corte-Internacional-de Justi%C3%A7a/o-que-

e.html>. Acesso em: 10 mar. 2020. 
42 Estatuto da Corte Internacional de Justiça (Nações Unidas), Capítulo II, art. 36.2: “Nas relações entre as 

partes contratantes do presente Estatuto, as declarações feitas de acordo com o Artigo 36 do Estatuto da Corte 

Permanente de Justiça Internacional e que ainda estejam em vigor serão consideradas como importando na 

aceitação da jurisdição obrigatória da Corte Internacional de Justiça, pelo período em que ainda devem vigorar 

e de conformidade com os seus termos. Qualquer controvérsia sobre a jurisdição da Corte será resolvida por 

decisão da própria Corte.” 
43 GREGORI, José, op. cit. 
44 SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e; ACCIOLY, Hildebrando. Manual de direito internacional público. 

15. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 
45 Ibidem. 
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elemento predominante da situação concreta de seres humanos e não meramente questões 

abstratas de interesse exclusivo dos Estados litigantes são o que se percebe, como exemplo, 

no caso de Aplicação da Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Racial – Geórgia versus Federação Russa,46 de 2011. 

No ponto, a saber, ao contrário do que ocorreu na Federação Russa, o Brasil 

vem aplicando a Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Racial, desde sua ratificação em 1968 e sua promulgação em 1969, através do 

Decreto nº 65.810.47 Ou seja, levou-se o entendimento das Nações Unidas ao âmbito nacional, 

ao qual se condena, sobretudo, o colonialismo e todas as práticas de segregação e 

discriminação a ele associadas.48  

Dessa forma evidencia-se a importância da comunicação dos Tribunais 

Internacionais entre si, bem como da sua jurisprudência. Uma vez que a Corte Internacional 

de Justiça, ao comunicar-se com tribunais internacionais de direitos humanos, passa a 

preocupar-se com as mais diversas áreas da atividade humana o que, consequentemente, 

reflete na jurisdição interna dos Estados membros, significando, assim, o processo de 

expansão da jurisdição internacional protetiva de direitos humanos.49 

 

2.2.  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

De outro norte, o plano do Sistema Interamericano de Direitos Humanos entra 

em ascensão após a criação da Resolução nº 217 A (III), através da Assembleia das Nações 

Unidas que aprovou um de seus documentos mais importantes, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos.50 

Isso, pois, além da Declaração Universal dos Direitos Humanos ter como 

objetivo central a reafirmação dos direitos humanos fundamentais, assegurando a todos a 

manutenção do “jus libertatis”, passa-se, ao lado do sistema internacional de proteção dos 

 
46 Caso da Aplicação da Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial. Geórgia versus Federação Russa, Sentença de 2011.  
47 Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Disponível em: 

<https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-

de-direitos-humanos-e-politica-externa/ConvIntElimTodForDiscRac.html>. Acesso em: 20 mar. 2020. 
48 Outorga da Independência aos Países e Povos Coloniais de 14 de dezembro de 1960 (Resolução n. 1514 (XV) 

da Assembleia Geral).  
49 Geórgia versus Federação Russa, op. cit. 
50 DOTTI, René Ariel. Declaração Universal dos Direitos do Homem - 50 anos e Notas da legislação brasileira. 

Paraná. 1998. 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-externa/ConvIntElimTodForDiscRac.html
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-externa/ConvIntElimTodForDiscRac.html
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direitos humanos, representado pela Declaração dos Direitos do Homem de 1948, a surgir os 

sistemas regionais de proteção,51 particularmente na Europa, América e África. 

Nessa esfera, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos encontra-se 

consubstanciado em dois regimes. O primeiro se baseia na Convenção Americana de Direitos 

Humanos (CADH), enquanto que o segundo fundamenta-se na Carta da Organização dos 

Estados Americanos (OEA).52 É de suma importância ressaltar que a CADH foi assinada em 

22 de novembro de 1969 em São José, na Costa Rica, fato este que a levou a ser conhecida 

como Pacto de São José da Costa Rica.53 

Esse sistema (SIDH), em consonância com o artigo 33 da CADH,54 é composto 

pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), com sede em Washington, D.C, 

e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), com sede em São José, Costa 

Rica – objeto deste estudo.  

Brevemente, a CIDH tem como objetivo promover a observância e a proteção 

dos direitos humanos na América, protegidos pela CADH. No marco do exercício de sua 

função, a Comissão poderá: receber, analisar e investigar petições individuais que alegam 

violações dos direitos humanos;55 observar o cumprimento geral dos direitos humanos nos 

Estados membros;56 realizar visitas in loco aos países para aprofundar a observação geral da 

situação ou investigar uma determinada situação;57 estimular a consciência dos direitos 

humanos nos países da América;58 realizar e participar de conferências e reuniões para 

difundir e analisar temas relacionados com o sistema interamericano de direitos humanos;59 

realizar recomendações aos Estados membros da OEA acerca da adoção de medidas para 

 
51 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o Direito Constitucional Internacional. Caderno de Direito 

Constitucional. Módulo V. Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Porto Alegre-RS, 

EMAGIS, 2006. p. 217. 
52 Ibidem. p. 223.  
53 Pacto de San José da Costa Rica sobre direitos humanos completa 40 anos. Disponível em 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=116380>. Acesso em: 21 mar. 2020. 
54 Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 33: “São competentes para conhecer dos assuntos 

relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados Partes nesta Convenção: a.       a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a Comissão; e b.       a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a Corte”. 
55 Organização dos Estados Americanos, Convenção Americana de Direitos Humanos (“Pacto de San José de 

Costa Rica”), 1969. Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. 

Acesso em: 19 mar. 2020. 
56 Ibidem.  
57 Ibidem. 
58 Ibidem. 
59 Ibidem. 
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contribuir com a promoção e garantia dos direitos humanos;60 requerer aos Estados membros 

que adotem medidas cautelares específicas para evitar danos graves e irreparáveis aos direitos 

humanos em casos urgentes;61 remeter os casos à jurisdição da Corte IDH e atuar frente à 

Corte em determinados litígios;62 e, por último, solicitar “Opiniões Consultivas” à Corte IDH 

sobre aspectos de interpretação da Convenção Americana.63 

Conseguintemente, a Corte IDH tem como propósito aplicar e interpretar a 

Convenção Americana de Direitos Humanos e outros tratados de Direitos Humanos. 

Diferentemente da Comissão, a Corte IDH, no marco do exercício da sua função, detém uma 

função contenciosa e uma função consultiva.64 No que concerne à primeira função, a qual seja 

a contenciosa, significa dizer que a Corte possui competência litigiosa para conhecer de 

qualquer caso relativo a interpretação e aplicação das disposições da CADH a que lhe seja 

submetida apreciação.65 Isso significa dizer que a Corte conhecerá, dos casos em que se 

alegue, que um dos Estados-membros tenha violado um direito ou liberdade protegido pela 

Convenção, desde que atendido os requisitos de admissibilidade de submissão a um caso à 

Corte.66  

Nesse estande, há de se ressaltar que as pessoas, grupos ou entidades que não 

sejam o Estado não têm capacidade de impetrar casos à Corte, mas poderão recorrer à 

Comissão.67 Por sua vez, a CIDH poderá levar os assuntos diante desta, sempre que o Estado 

questionado haja reconhecido a função contenciosa da Corte IDH. Ainda, quanto ao 

procedimento junto à Corte, sempre terminará com uma sentença judicial motivada, 

obrigatória, definitiva e inapelável.68 Todavia, se a decisão não expressa, no todo ou em parte, 

a opinião unânime dos juízes, qualquer destes tem direito a que se junte sua opinião dissidente 

ou individual.69  

Enquanto isso, a segunda função atinente à Corte, a qual seja a função 

consultiva, trata-se da possibilidade de os Estados-membros da OEA terem a oportunidade de 

consultar a Corte acerca da interpretação da CADH ou de outros tratados concernentes à 

 
60 Ibidem. 
61 Ibidem. 
62 Ibidem. 
63 Ibidem. 
64 LEDESMA, Héctor Faúndez. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: Aspectos 

Institucionales y Procesales. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1996. 
65 Ibidem. 
66 Ibidem. 
67 Ibidem. 
68 Ibidem. 
69 Ibidem. 
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proteção dos Direitos Humanos no âmbito dos Estados Americanos.70 Em igual sentido, 

poderá a Corte, ainda, a requerimento de um Estado-membro, emitir parecer sobre a 

compatibilidade entre qualquer de suas leis internas e os mencionados tratados internacionais. 

Ainda, vale destacar que a Corte IDH, desde a sua criação, vem emitindo 

pareceres ressaltando e aprimorando especificidades dos instrumentos de proteção 

internacional dos direitos humanos. A título de exemplo, em seu parecer consultivo  nº 21/14, 

de 19 de agosto de 2014, a Corte manifestou-se sobre os direitos e garantias de crianças no 

contexto da migração e/ou em necessidade de proteção internacional,71 em face das 

solicitações da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do 

Paraguai e da República Oriental do Uruguai.  

Percebe-se, assim, que os pareceres da Corte IDH vêm contribuindo a 

esclarecer questões centrais atinentes à prevalência dos direitos da pessoa humana em nossa 

região, dando maior importância à operação do sistema interamericano de proteção dos 

direitos humanos.72 Diante disto, ainda, percebe-se que a Corte tem relacionado à obrigação 

geral dos Estados-membros, sob a Convenção Americana, de assegurar o respeito destes 

direitos, no mesmo sentido, de adotar medidas legislativas e outras que se fizerem necessárias 

para dar efeito a tais direitos.73 

Por último, cumpre salientar que o Sistema Interamericano contemporâneo de 

proteção, em consequência da globalização, não se esgota na Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos e seus Protocolos. Nestes há que se agregarem as novas Convenções, 

dirigidas à proteção em particular dos direitos humanos de determinadas pessoas ou em 

determinadas situações.74 

 

2.3. TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL 

Para o encerramento da análise – não exaustiva – das Cortes Internacionais, o 

Tribunal Penal Internacional (TPI) é de suma importância. Isso, pois, diferentemente da Corte 

Internacional de Justiça e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, este Tribunal 

 
70 Ibidem. 
71 CORTE IDH, Parecer Consultivo 21/14. Emitido em 19 de agosto de 2014. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_21_por.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2020. 
72 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos no limiar do 

novo século: recomendações para o fortalecimento de seu mecanismo de proteção. Brasília. 1999. p. 53 
73 CORTE IDH, Caso Velásquez Rodríguez versus Honduras. Sentença de 29 de julho de 1988. Disponível 

em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_por.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2020. 
74 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado, op. cit., p. 58. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_21_por.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_por.pdf
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permite com que o indivíduo ingresse como sujeito do Direito Internacional, em sua 

subjetividade não somente ativa como também passiva.75 

Na seara histórica, o Tribunal Penal Internacional inicia suas atividades oficiais 

em 2002. Para isso, em 1950, a ONU organizou uma comissão para elaborar o Estatuto do 

Tribunal Penal Internacional, contudo, nenhuma organização permanente foi resultado dessa 

iniciativa. Já em 1973, com a resolução nº XXVIII da ONU,76 referente aos “Princípios da 

Cooperação Internacional na Identificação, Detenção, Extradição e Punição dos Culpados 

por Crimes contra a Humanidade”, ficou estabelecido que todos os países deveriam ajudar 

para que os responsáveis por esses tipos de atos fossem julgados e punidos. Posteriormente, 

em 1990, outra comissão foi organizada, resultando no Comitê Preparatório da Conferência 

de Roma. Destaca-se que, somente em 1998, em uma conferência na cidade de Roma, 

aprovou-se o projeto que pretendia criar um Tribunal Penal Internacional.  

Nessa esfera, o Estatuto de Roma de 1998 inaugura a participação das vítimas 

no processo perante o Tribunal Penal Internacional.77 O Estatuto entra em vigor em 2002, 

dando início às atividades do Tribunal Penal Internacional, ao qual possui jurisdição sobre os 

crimes de: genocídio (artigo 6), contra a humanidade (artigo 7), guerra (artigo 8) e agressão. 

Vale destacar que havia propostas para incluir outros crimes na lista de atribuições do TPI, 

contudo, na Conferência de Roma, determinou-se a tendência predominante no sentido de 

limitar a jurisdição material às quatro referidas categorias denominadas core crimes.78 

O mesmo Estatuto estabeleceu a noção de que os crimes contra a humanidade 

poderão ser reconhecidos tanto em situações de conflito armado internacional ou não 

internacional, como em tempos de paz.79 No mesmo sentido, em consonância com o artigo 27 

do Estatuto, a capacidade de Chefe de Estado, bem como de outros altos funcionários de 

 
75 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Os Tribunais Internacionais Contemporâneos. Porto Alegre: 

Funag, 2013. p. 31. 
76 Sobre a Resolução nº XXVIII: TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. As Nações Unidas e a Nova Ordem 

Econômica Internacional. Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/186371/000406294.pdf?sequenc> . Acesso em: 22 mar. 

2020. p. 227. 
77 Cf., e.g., J. Doak, Victims ́ Rights, Human Rights and Criminal Justice – Reconceiving the Role of Third 

Parties, Oxford/Portland, 2008, pp. 1-292; G.M. Mabanga, La victime devant la Cour Pénale Internationale, 

Paris, L ́Harmattan, 2009, pp. 13-133; D. Scalia, “La place des victimes devant la CPI”, in: R. Kolb, Droit 

international pénal, Bruylant/Bruxelles, Helbing Lichtenhann/Bâle, 2008, pp. 311-340. 
78 Na Conferência de Roma, o Brasil foi favorável à limitação da jurisdição do TPI aos core crimes, sem incluir, 

assim, crimes como o tráfico de entorpecentes e o terrorismo. A possibilidade de elencar essas duas outras 

categorias de crimes no Estatuto de Roma, foi objeto de recomendação emanada em 1998 (doc. ONU 

A/CONf.183/10, resolução E), mas o assunto não foi revisitado na Conferência de Revisão em Campala. 
79 CARDOSO, Elio. Tribunal Penal Internacional:  conceitos, realidades e implicações para o Brasil. 

FUNAG. Brasília. 2012. p. 49. 
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Governo, não exime a pessoa da responsabilidade criminal.80 De todo modo, é inegável 

destacar que as normas do Direito Internacional Humanitário (DIH) constituíram um dos 

substratos essenciais para a configuração do regime do TPI.81 

Não obstante, é possível verificar que o Tribunal Penal Internacional serve 

como uma ferramenta sancionadora que visa demonstrar a comunidade internacional que não 

há mais lacunas no direito internacional público para a impunidade de crimes como os 

cometidos junto à Segunda Guerra Mundial.82 Ou seja, a atuação do Tribunal está ligada a 

própria existência dos direitos humanos, pois os crimes de competência deste dizem respeito 

ao resguardo dos direitos humanos de cada sujeito, em relação a possíveis atrocidades que 

possam ser cometidas em face do mesmo, seja por outro indivíduo ou por um Estado.83 

Conjuntamente, o preâmbulo do Estatuto de Roma, invoca o princípio da 

complementaridade, esclarecendo que o TPI age de forma complementar às jurisdições penais 

nacionais. Ou seja, o exercício da competência do TPI confere prevalência às jurisdições 

nacionais para investigar e julgar os crimes consignados no Estatuto de Roma, valendo-se 

disso, percebe-se a diferença entre o Tribunal Penal Internacional daqueles Tribunais ad hoc 

para a Ex-Iugoslávia e para Ruanda.84 

Neste recorte, posteriormente aos processos de Nuremberg e de Tóquio, 

surgiram os Tribunais ad hoc, a fim de responsabilizar àqueles que cometerem as atrocidades 

durante o conflito na antiga Iugoslávia e os assassinatos em Ruanda. Logo, o Conselho de 

Segurança da ONU criou o Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) e o Tribunal 

Penal Internacional para a Ex-Iugoslávia (TPIY).85 

A saber, o Tribunal Penal Internacional para o Ruanda foi criado em 1994, pelo 

Conselho de Segurança das Nações Unidas, para o julgamento dos responsáveis pelos crimes 

 
80 Estatuto de Roma,  Irrelevância da Qualidade Oficial, art. 27: 1. “O presente Estatuto será aplicável de forma 

igual a todas as pessoas sem distinção alguma baseada na qualidade oficial. Em particular, a qualidade oficial 

de Chefe de Estado ou de Governo, de membro de Governo ou do Parlamento, de representante eleito ou de 

funcionário público, em caso algum eximirá a pessoa em causa de responsabilidade criminal nos termos do 

presente Estatuto, nem constituirá de per se motivo de redução da pena”; e, 2. “As imunidades ou normas de 

procedimento especiais decorrentes da qualidade oficial de uma pessoa; nos termos do direito interno ou do 

direito internacional, não deverão obstar a que o Tribunal exerça a sua jurisdição sobre essa pessoa.” 
81 CARDOSO, Elio, op. cit., p. 52. 
82 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado, op. cit., p. 35. 
83 Declaração  Universal  dos Direitos     Humanos.    Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-

content/uploads/2018/10/DUDH.pdf>. Acesso   em: 04 abr de 2020. 
84 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado, op. cit., p. 35. 
85 Ibidem. 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
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de genocídio acontecidos no território nacional de Ruanda, em 1994.86 Este Tribunal possui 

jurisdição sobre genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, em consonância 

com a Convenção de Genebra. Com êxito, no ano de 2008, o Tribunal condenou à prisão 

perpétua os três principais dirigentes do governo de Etnia Hutu, responsável por massacrar 

800 mil tutsis em 1994.87 Já o Tribunal Penal Internacional para a Ex-Iugoslávia surge em 

1993, com o objetivo de encontrar respostas aos crimes cometidos durante as Guerras 

Iugoslavas que ocasionaram na fragmentação da antiga Iugoslávia. E, assim como o Tribunal 

ad hoc para Ruanda, a pena máxima que podem impor é a prisão perpétua.88 Disso ressai que 

os mecanismos jurídicos destes tribunais são de extrema relevância para o contexto pós-

guerra, tendo em vista que promove o debate sobre a necessidade de trabalhar em favor da paz 

e da reconciliação em um país, perante os pedidos de justiça para as vítimas de violações de 

direitos humanos. 

Não obstante, no Brasil, especificamente, através do Decreto nº 4388 de 2002, 

concretiza-se a adesão do direito brasileiro às normas do Estatuto de Roma, ficando claro duas 

questões: o dever de cada estado, desde que este seja um Estado-Parte, de realizar sua 

jurisdição penal frente a um crime considerado internacional; e, ao mesmo tempo, deixa claro 

que o TPI tem função complementar aos tribunais nacionais de cada nação membro. 

Quanto ao dever estatal de realizar sua jurisdição penal, é necessário partir da 

expectativa de que, à luz da gravidade dos casos que compõem a pauta do TPI, os pedidos 

provenientes do Tribunal devem ser tratados com o devido grau de prioridade.89 De outro 

lado, não há como negar a possibilidade de pressões políticas, internas ou externas para que 

determinado Estado deixe ou não de cooperar com o Tribunal.  

Contudo, o Estatuto de Roma lida com as questões políticas de uma forma 

objetiva. Estabelece que, ao aderirem à jurisdição do TPI, os Estados assumem obrigações 

internacionais e, caso não as cumpram, poderão sofrer constrangimentos no âmbito da 

Assembleia dos Estados Partes (AEP) ou do Conselho de Segurança (CSNU). 

Ainda, há de se ressaltar que, em relação à cooperação, a falta de aceitação 

universal do TPI agrega certo grau de complexidade ao funcionamento do mecanismo, já que 

o Estatuto obriga os Estados que participam do mecanismo, mas também apresenta 

 
86 Conselho de Segurança das Nações Unidas. Resolução 955 S-RES-955(1994). Arquivado em 17 de junho de 

2013, no Wayback Machine. 
87 Conselho de Segurança das Nações Unidas. Resolução 1824 S-RES-1824(2008). Arquivado em 17 de junho 

de 2013, no Wayback Machine. 
88 Ibidem. 
89 CARDOSO, Elio, op. cit., p. 79. 

https://web.archive.org/web/20130617015729/http:/www.undemocracy.com/S-RES-955(1994)
https://web.archive.org/web/20130617033000/http:/www.undemocracy.com/S-RES-1824(2008)/page_1/rect_184,654_830,862
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dispositivos aplicáveis aos não ratificantes – quando o crime envolve um país parte e outro 

não parte90. No entanto, essa obrigação geral de cooperar somente se estende aos países não 

partes se estes vierem a aceitar a jurisdição do TPI de forma ad hoc.91 

Igualmente, percebe-se que o Tribunal Penal Internacional possui ligação direta 

com os direitos humanos, sendo assim, o próprio Tribunal funciona como uma ferramenta de 

regulamentação que mantém a ordem, a nível internacional, dos pressupostos de humanidade 

advindos da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos.92 

Derradeiramente, cabe salientar que o direito internacional penal contém 

elementos de um ramo jurídico que possui caráter intrinsecamente coercitivo (o Direito Penal) 

e de outro caracterizado por sua fragilidade coercitiva (o Direito Internacional)93. Mostrando-

se necessário, na perspectiva dos direitos humanos, ao passo que serve como reparação dos 

próprios danos derivados das violações de um conjunto destes direitos. 

Por fim, muito embora o direito penal seja visto como um meio coercitivo, não 

se exaure nessa toada, pois serve, sobretudo, como um meio de proteção e reparação das 

grandes violações de direitos humanos. Sendo assim, os objetivos do Tribunal Penal 

Internacional refletem-se no papel a ser desempenhado pela instituição no combate à 

impunidade dos crimes graves de transcendência internacional. 

 

 

3. A CONCATENAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO COM 

O DIREITO INTERNACIONAL 

Compreendidos os breves pontos sobre os Tribunais Internacionais, em 

específico, no que concerne à Corte Internacional de Justiça, à Corte Interamericana de 

Direitos Humanos e ao Tribunal Penal Internacional, esse tópico, por sua vez, terá como 

objetivo realizar o cotejo entre o constitucionalismo brasileiro e a jurisdição internacional.  

Nesse sentido, como já referido, a Constituição Federal de 1988 é o marco de 

democratização do Estado brasileiro. Para tanto, o Brasil, ao longo deste processo de 

socialização, passou a conferir a participação da sociedade civil e de organizações não 

governamentais ao debate da proteção dos direitos humanos e, também, aderiu importantes 

 
90 CARDOSO, Elio, op. cit., p. 76. 
91 Quanto aos não membros, o Estatuto se atém aos princípios do direito dos Tratados, como é o caso do livre 

consentimento, e não estabeleceu mecanismos que os obriguem a cooperar com o Tribunal. O que o Estatuto se 

limita a prever é a possibilidade de entendimento ad hoc ou acordo de cooperação entre os não membros e o TPI. 
92 NETO, José Cretella. Curso de Direito Internacional Penal. Rio Grande do Sul: Ed. Unijuí, 2008. 
93 CARDOSO, Elio, op. cit., p. 152. 
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instrumentos internacionais de direitos humanos, dispondo-se a um diálogo internacional 

sobre o cumprimento conferido pelo País às obrigações internacionalmente assumidas.94 

Diálogo esse que se concretiza, primordialmente, por meio dos tribunais internacionais.  

De igual modo, o processo de incorporação do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos pelo Direito brasileiro se iniciou a partir da ratificação da Convenção sobre 

a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher, em 1984.95 Destaca-se 

que o Estado brasileiro ratificou seu primeiro instrumento internacional antes mesmo da 

promulgação da Carta Magna de 1988, o que nos faz concluir que a própria Constituição 

vigente é um enorme resultado da evolução do Estado brasileiro.  

Não obstante, o Brasil vem ratificando importantes tratados internacionais de 

direitos humanos.96 Ambos em égide do primado da prevalência dos direitos humanos como 

princípio orientador das relações internacionais. Como consequência, os indivíduos passam a 

ser titulares de direitos constitucionalmente protegidos, como também de direitos 

internacionalmente protegidos.97 

Ressai disso reconhecer o voluntarismo estatal como requisito indispensável 

para a existência de algumas áreas do Direito Internacional. Essencialmente é possível afirmar 

que o voluntarismo foi o precursor do desenvolvimento dos Direitos Humanos. Igualmente, 

cumpre mencionar que, no âmbito da jurisdição das demandas, em especial no que diz 

respeito à Corte Internacional de Justiça, a tese do voluntarismo estatal ainda é a regra 

predominante. 

No ponto, a doutrina clássica98 se mostra a favor da ideia de que o Estado não 

seria obrigado a se comprometer internacionalmente por uma questão de soberania, mas a 

partir do momento em que o faz, ficaria vinculado a respeitar o compromisso. Ora, seria o 

caso de aplicação do princípio pacta sunt servanda, previsto no artigo 26 da Convenção de 

Viena Sobre Direito dos Tratados de 1969.99 

 
94 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o Direito Constitucional Internacional. Caderno de Direito 

Constitucional. Módulo V. Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Porto Alegre-RS, 

EMAGIS, 2006. p. 362.  
95 Ibidem, p. 366. 
96 Ibidem.  
97 Cf. Antônio Augusto Cançado Trindade, A interação entre o direito internacional e o direito interno na 

proteção dos direitos humanos. p. 53. 
98 Autores como Malcolm Shaw e J.S Watson. 
99 Convenção sobre Direitos dos Tratados, Art. 26: “Todo o tratado em vigor vincula as partes e deve ser por 

elas executado de boa-fé.” 
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Não obstante, insurge a chamada Cláusula Facultativa de Jurisdição 

Obrigatória, também conhecida, no Brasil, como Cláusula Raul Fernandes,100 que significa o 

reconhecimento da Corte Internacional de Justiça como órgão legítimo para julgar as causas 

em que o Estado-parte for demandado, sem a necessidade de um novo ato de consentimento. 

Ressalta-se que isso implica na demanda prática, mas não na obrigatoriedade da sentença. 

Nesse norte, é preciso atentar-se a duas questões: a primeira, em relação às 

reservas e declarações restritivas feitas pelo Estado brasileiro quando da ratificação das 

Convenções e Tratados internacionais; e, a segunda, em relação às declarações que restringem 

o alcance de mecanismos previstos nos tratados internacionais.101  

Quanto a primeira questão, vigoroso citar que própria Declaração de Viena de 

1993, em seu parágrafo 26, estabelece aos Estados a possibilidade de formular reservas aos 

instrumentos ratificados. Contudo, destaca-se que essa “cláusula de reserva” deve ser da 

forma mais precisa e estrita possível, de modo a não se formular reservas incompatíveis com 

o próprio objeto do tratado em questão.102  

Já em relação à segunda questão, se faz necessário a reanálise do Estado em 

relação ao acolhimento da sistemática de monitoramento internacional, mediante o 

reconhecimento da competência jurisdicional dos tribunais internacionais.103 Isso, pois, como 

exemplo, o Estado brasileiro declarou não estar vinculado ao artigo 29 (I)104 da Convenção 

sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher. Ora, o Estado ao 

declarar a não-vinculação a este disposto, evidencialmente mostra-se na posição de evitar a 

competência jurisdicional da Corte Internacional de Justiça.  

 
100 Raul Fernandes foi um político e diplomata brasileiro, Ministro das Relações Exteriores por duas vezes 

(1946-1951 e 1954-1955). 
101 PIOVESAN, Flávia, op. cit., p. 373. 
102 Programa de Ação de Viena, §5º: “Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis interdependentes e 

inter-relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos de forma global, justa e 

equitativa, em pé de igualdade e com a mesma ênfase. Embora particularidades nacionais e regionais devam ser 

levadas em consideração, assim como diversos contextos históricos, culturais e religiosos, é dever dos Estados 

promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, sejam quais forem seus sistemas 

políticos, econômicos e culturais.” Disponível em: 

<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/viena.htm> . Acesso em: 22 mar. 

2020. 
103 PIOVESAN, Flávia, op. cit., p. 374. 
104 Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher, art. 29 (1): “Qualquer 

controvérsia entre dois ou mais Estados-Partes relativa à interpretação ou aplicação desta Convenção e que 

não for resolvida por negociações será, a pedido de qualquer das Partes na controvérsia, submetida a 

arbitragem. Se no prazo de seis meses a partir da data do pedido de arbitragem as Partes não acordarem sobre 

a forma da arbitragem, qualquer das Partes poderá submeter a controvérsia à Corte Internacional de Justiça 

mediante pedido em conformidade com o Estatuto da Corte.” 
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Diferentemente disso, vale destacar que em relação à competência jurisdicional 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Estado brasileiro reconheceu-a em 1998, em 

consonância com o artigo 62 da Convenção Americana.105 Igualmente, o Brasil aceitou a 

competência jurisdicional do Tribunal Penal Internacional em 2002.106 

Fundamental, ainda, salientar que cumpre somente ao Estado brasileiro adotar 

medidas no Direito interno, em consonância com as disposições para que se torne efetivo os 

direitos e liberdades enunciados nos tratados que o próprio ratificou.107 E, para isso, é 

necessário não somente a adequação da atuação do Judiciário brasileiro, mas também do 

Legislativo e do Executivo. 

Nessa senda, é possível afirmar que, diferentemente do que entende a Teoria 

Dualista, a divisão radical do ordenamento jurídico internacional e do ordenamento jurídico 

nacional não se sustenta mais, ao passo que vários temas do direito interno se constroem a 

partir de influências por tratados, por instrumentos soft law, ou mesmo de leis derivadas de 

foros internacionais.108 É o caso, como exemplo, do Código de Defesa do Consumidor, 

originalmente criado em consonância com a Resolução nº 39/248 da Assembléia Geral da 

ONU.109 Ou seja, as regras estabelecidas pelos enunciados internacionais passam por um 

processo de transnacionalização, emergindo voluntariamente nos ordenamentos nacionais.  

Igualmente, os direitos internos passam a ser produzidos em igual acordo com 

a adequação de normas produzidas no plano internacional. Consequentemente, evidencia-se a 

internacionalização dos direitos, não só como regra material, mas também porque influencia a 

própria ideologia do Estado de Direito.110 

Portanto, percebe-se que é tênue a linha que segue a democracia e os direitos 

humanos, considerando que o projeto democrático, assegurado pela Carta Magna de 1988, 

está condicionado à garantia dos direitos humanos e direitos fundamentais.  

 

 
105 Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 62 (1): “Todo Estado Parte pode, no momento do depósito 

do seu instrumento de ratificação desta Convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, 

declarar que reconhece como obrigatória, de pleno direito e sem convenção especial, a competência da Corte 

em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação desta Convenção.” 
106 PIOVESAN, Flávia, op. cit., p. 379. 
107 PIOVESAN, Flávia, op. cit., p. 380. 
108 MENEZES, Wagner. O direito internacional contemporâneo e a teoria da transnormatividade. Pensar. v. 12. 

p. 134-144. Fortaleza, 2007. p. 07. 
109 VERDAN, Tauã Lima. Comentários à Resolução nº 39/248 da ONU: A Proteção Internacional do 

Consumidor. Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 12 abr 2020. 
110 MENEZES, Wagner, op. cit., p. 09. 
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3.1.  A POSIÇÃO DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE DIREITOS 

HUMANOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

Em que pese a existência de grandes debates em relação a posição das normas 

internacionais de direitos humanos ratificadas pelo Estado brasileiro, é inegável que essa 

discussão surge dada a revisão da noção tradicional de soberania absoluta do Estado, ao passo 

que esta começa a sofrer um processo de relativização, na medida em que são admitidas 

intervenções no plano nacional em prol dos direitos humanos.111 

Tal relativização é fruto, essencialmente, do potencial valor dado ao princípio 

da dignidade humana, elencado como princípio fundamental da Constituição brasileira, nos 

termos do seu artigo 1º, inciso III.112 Coloca-se como núcleo básico do ordenamento jurídico 

brasileiro. Logo, esses valores atinentes à dignidade humana passam a ser dotados de uma 

especial força expansiva, projetando-se por todo universo constitucional. 

A partir disso, se passa a interpretar o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição 

Federal de 1988 de forma interativa entre o direito brasileiro e os tratados internacionais de 

direitos humanos.  Ou seja, dentre os direitos constitucionalmente protegidos, passa-se a 

considerar, de igual modo, os direitos enunciados nos tratados internacionais que o Brasil seja 

signatário.113 Consequentemente, a Carta Magna atribui aos direitos internacionais uma 

natureza especial e diferenciada, qual seja, a natureza de norma constitucional.  

Nesse estande, justifica-se a partir do princípio da máxima efetividade das 

normas constitucionais referente a direitos e garantias fundamentais e a natureza 

materialmente constitucional dos direitos fundamentais. Isto, pois, compreende-se estender 

aos direitos enunciados em tratados o regime constitucional conferido aos demais direitos e 

garantias fundamentais.114 Igualmente, decorre do processo de globalização, a qual estimula a 

abertura da Constituição à norma internacional. Esta abertura, por sua vez, resulta na 

ampliação dos direitos garantidos e efetivados.  

De todo modo, vigora o disposto na Carta de 1988, a qual atribui aos direitos 

enunciados em tratados internacionais de proteção dos direitos humanos natureza de norma 

constitucional, com aplicabilidade imediata, ao passo que os demais tratados internacionais 

 
111 Boutros-Ghali, Empowering the United Nations, Foreign Affairs, v. 89, 1992/1993, p. 98-99, apud Henkin et 

al, International law: cases and materials, p. 18.  
112 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 1 (III): “A República Federativa do Brasil, 

formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) A dignidade da pessoa humana.” 
113 CANOTILHO, José Joaquim. Direito constitucional. Coimbra. Livraria Almedina, 6º edição. 1993. p. 74 
114 Ibidem. 
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têm força hierárquica infraconstitucional. Justifica-se essa diferenciação tendo em vista que os 

tratados internacionais buscam o equilíbrio de relações entre Estados-partes, enquanto aqueles 

tratados internacionais de proteção dos direitos humanos buscam a salvaguarda dos direitos 

do ser humano e não das prerrogativas dos Estados.115 

Percebe-se, nesse sentido, que o Direito brasileiro detém um sistema misto, a 

qual combina regimes jurídicos diferenciados. Em que se ampara por um regime aplicável aos 

tratados de direitos humanos e outro aplicável aos tratados internacionais.116 Restando, assim, 

evidente o caráter transformativo das normas internacionais e sua ligação com o direito 

interno. 

E, portanto, uma vez o Estado incorrendo em omissão, violará a obrigação 

jurídica assumida no âmbito internacional, importando em responsabilização do Estado, como 

também incorrerá em violação da própria Constituição, na medida em que esses direitos e 

liberdades são incorporados ao texto constitucional, por força do artigo 5º, parágrafo 2º, do 

texto constitucional, com aplicabilidade imediata.117 

 

3.2.  O SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL E A APLICAÇÃO DO 

ENTENDIMENTO DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE DIREITOS 

HUMANOS, SOB A PERSPECTIVA DO CASO GOMES LUND VERSUS 

BRASIL 

Em relação a tudo já visto, passar-se-á a elucidar, na prática, a importância do 

uso da jurisprudência internacional no Direito brasileiro. Nesse sentido, considerando a 

relevância dos Tribunais Internacionais e sua jurisprudência, bem como a posição 

constitucional que as normas protetivas de direitos humanos detêm sob a Carta de 1988, 

ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) é o guardião da salvaguarda destes direitos. 

Para isso, será utilizado o caso Gomes Lund versus Brasil (“Guerrilha do 

Araguaia”), decidido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2010.118 

Brevemente, os fatos do caso são em relação ao desaparecimento de pessoas e seus familiares 

no contexto da Guerrilha do Araguaia, que, muito embora tenham sido realizada uma 

 
115 TRAVIESO, Juan Antonio. La constitución nacional y los derechos humanos, 3. ed. Buenos Aires, Eudeba. 

1988. p. 35. 
116 CANOTILHO, José Joaquim, op. cit. 
117 HENKIN, Louis; DAMROSCH, Lori; MURPHY, Sean; SMIT, Hans. International Law, Cases and 

Materials. West Academic Publishing, 5 ed. 2009. p. 550.  
118 CORTE IDH, Caso Gomes Lund versus Brasil. Sentença de 24 de novembro de 2010. Disponível em: < 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2020. 
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investigação, foi acionado o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, após 13 anos de 

ausência de uma resposta satisfatória em âmbito doméstico.119  
Ultrapassada toda a tramitação perante à Comissão, submetido o caso à Corte, 

esta, por sua vez, declarou que o Estado brasileiro era responsável pelas violações alegadas. 

Contudo, muito embora o cumprimento desta decisão da Corte possa parecer negativa em boa 

parte, por outro lado, é necessário olhar no sentido da produção de mudanças na realidade 

doméstica e não somente ao monitoramento estrito do cumprimento da decisão.120  

Isso, pois, é possível citar grandes impactos na jurisdição brasileira, as quais 

sejam: visibilidade da causa e mobilização social, mudança de postura do Ministério Público 

Federal, alavancagem da política pública de reparação e saúde mental para vítimas da 

ditadura, nova Lei de Acesso à Informação, Comissão Nacional da Verdade e a Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 320.121  

Em especial, se dá atenção à ADPF nº 320, a qual foi instaurada requerendo o 

cumprimento da decisão da Corte IDH, bem como em relação ao posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal sobre a Lei de Anistia, solicitando, sobretudo, que passasse a considerar o 

novo fato jurídico que é a condenação internacional. 

Nessa ação invocou-se a tese do “duplo controle” de legalidade, para apontar 

que não existe conflito entre a decisão do próprio STF na ADPF nº 153, que adotava o 

posicionamento pró-imunidade, em relação a decisão da Corte IDH. Ou seja, entendeu-se que 

existia um sistema duplo de controle, em consequência da Constituição da República e da 

integração à Convenção Americana de Direitos Humanos.122 

Por derradeiro, vale mencionar que, embora o Supremo não tenha decidido 

sobre a questão, o reconhecimento explícito da vinculatividade das decisões internacionais 

pelo Ministério Público Federal123 já deve ser considerado, para o posicionamento de que as 

normas advindas de tratados internacionais de proteção dos direitos humanos possuem força 

de norma constitucional.  

 

 
119 Ibidem. 
120 PIOVESAN, Flávia; SOARES, Inês Virgínia Prado. Impacto das Decisões da Corte Interamericana de 

Direitos na Jurisprudência do STF. Bahia: Juspodivm, 2016. p. 547. 
121 Ibidem,  pp. 547-555.  
122 Ministério Público Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 320. Manifestação do 

Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro de Bairros (n.º 4433/AsJConst/SAJ/PGR), 28 de agosto 

de 2014, pp. 30-31.  
123 Ministério Público Federal. Grupo de Trabalho Justiça de Transição. Ofício 1.641/2015 - Gab/ICM/PRDF. 

Procurador Ivan Cláudio Marx. Brasília, 05 fevereiro de 2015. 
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4. O FATOR DA TRANSNORMATIVIDADE DOS JULGAMENTOS 

NACIONAIS COM OS PRECEDENTES INTERNACIONAIS 

Por último, esse tópico servirá para a continuação da reflexão proposta ao 

longo da exposição do presente trabalho, a qual seja a de evidenciar que, atualmente, o Direito 

Interno dos Estados tende a adquirir características de uniformidade cada vez mais grande, 

com o consenso dos dogmas que se espalham pelos vários universos jurídicos. Ou seja, cada 

vez mais influenciado pelo que ocorre no plano internacional.124  

A dinamização dessa normatividade, criadora de uma relação envolta em uma 

sociedade transnacional, propicia um sistema de interação jurídica entre o internacional. Isto 

significa dizer que reflete uma interação com os ideais locais em consonância com os ideais 

globais, gerando, sobretudo, uma relação transformadora entre Direito Internacional e Direito 

Interno.125 

Por isso, há, visivelmente, um processo de internacionalização de toda a vida 

jurídica em todos os ramos do Direito Interno, sejam eles de natureza trabalhista, comercial, 

ambiental, direito penal e etc.126 Igualmente, essa influência crescente do Direito 

Internacional não encontra-se apenas sobre a produção normativa do Direito Interno, mas 

também da observância dos julgados internacionais, bem como da adoção de medidas 

consoantes a tais julgados. 

Não obstante, é de conhecimento geral que o ordenamento jurídico brasileiro 

foi estabelecido segundo os paradigmas da civil law, caracterizado por ser um sistema jurídico 

que tem a lei como fonte principal do Direito - ponto que o diferencia, fortemente, do sistema 

common law. Entretanto, estamos a constatar grandes transformações no âmbito das estruturas 

do Direito, não somente no que concerne a transnormatividade entre o direito doméstico e o 

direito internacional, mas também na concepção de utilização de precedentes.  

No ponto, Marinoni127 é categórico ao afirmar que “não há dúvida de que o 

civil law passou por um processo de transformação das concepções de direito e de jurisdição. 

Se o direito não está mais somente na lei, pois depende da Constituição, a jurisdição passa a 

ter a incumbência de controlar a validade da lei a partir dos direitos fundamentais.” 

(MARINONI , 2014). 

 
124 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6 ed. Tradução João Baptista Machado. Coimbra: Armênio Amado, 

1984. p. 437. 
125 MENEZES, Wagner, op. cit., p. 07. 
126 MENEZES, Wagner, op. cit., p. 10. 
127 MARINONI, Luiz Guilherme. A ética dos precedentes. Justificativa do novo CPC. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2014. 
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Percebe-se que o Código de Processo Civil de 2015, portanto, consolida em 

nosso direito a transformação da noção de precedentes, através do movimento iniciado pela 

Emenda Constitucional nº 45, de 2004, que criou os institutos da súmula vinculante e da 

repercussão geral. Conseguinte, surge a internalização em nosso sistema da figura do 

precedente judicial. Consoante a isto, mostra-se evidente que a atuação dos Estados é 

fundamental para garantir a aplicação das normas e da jurisprudência internacional que 

garantem direitos humanos básicos a todos os cidadãos, bem como, manter a jurisprudência 

nacional estável, íntegra e coerente, cumprindo o que dispõe o artigo 926 do Código de 

Processo Civil.128  

Conquanto, em relação à observância da jurisprudência internacional, embora 

ainda exista resistência dos agentes públicos brasileiros quanto à submissão das decisões 

proferidas por Cortes Internacionais, continuar-se-á a análise do caso Gomes Lund versus 

Brasil. Isso, pois, todas as manifestações dos principais órgãos dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, no âmbito da ADPF nº 153, mostraram-se em sentido contrário ao 

cumprimento da sentença proferida pela Corte IDH, assim como contrários às obrigações 

internacionais do Estado brasileiro perante a Convenção Americana de Direitos Humanos.129 

Salienta-se que a Advocacia-Geral da União afirmou que o Brasil não estaria 

vinculado, nesse caso, à Convenção Americana, pois veio a ratificá-la posteriormente à Lei de 

Anistia, defendendo, assim, a aplicação do princípio da irretroatividade. Contudo, é um 

argumento equivocado, pois a própria jurisprudência da Corte IDH, estabelece que o princípio 

da irretroatividade não impede a responsabilização de crimes cometidos durante o regime 

militar.130 

Vale ressaltar ainda que os crimes contra a humanidade são imprescritíveis, 

como estabelecido pelo Estatuto de Roma, reconhecido pelo Brasil, junto à jurisdição do 

Tribunal Penal Internacional. Ou seja, ao ignorar a jurisprudência da Corte IDH, em relação 

aos crimes praticados no período de guerra, incorre também na inobservância do que dispõe o 

Estatuto de Roma e a jurisprudência do TPI. 

Isso demonstra uma incoerência do posicionamento dos agentes brasileiros 

com o direito internacional dos direitos humanos e ao princípio pro homine, o qual estabelece 

 
128 Código de Processo Civil Brasileiro, art. 926: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la 

estável, íntegra e coerente.” 
129 CEIA, Eleonara Mesquita. A Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e o 

Desenvolvimento da Proteção dos Direitos Humanos no Brasil. v. 16, n. 61, p. 113-152. Rio de Janeiro: 

Revista EMERJ, 2013. 
130 VENTURA, Deisy. "A interpretação judicial da Lei de Anisa brasileira e o direito internacional". Revista 

Anis- a Políca e Jusça de Transição, n° 04, jul.-dez. 2010, p. 215. 
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a primazia da norma que mais assegura o gozo de um direito, uma liberdade ou garantia, 

independentemente da posição hierárquica das normas em confronto. Falha também, no 

ponto, a observância do princípio pacta sunt servanda, segundo o qual estabelece que os 

Estados devem cumprir suas obrigacionais internacionais de boa-fé, sendo vedado o 

descumprimento de obrigações internacionais, por razões de direito interno,131 motivo pelo 

qual os juízes devem considerar a própria interpretação conferida pela Corte IDH e não 

apenas o texto literal da sua Convenção.  

Evidencia-se que a própria atuação do Superior Tribunal Federal vem 

enfrentando de forma crescente demandas que exigem um diálogo com o direito internacional, 

como por exemplo, demandas que envolvem comércio internacional ou violações de direitos 

humanos cometidas no curso do regime militar, como é o caso da ADPF nº 153. De igual 

modo, em determinadas matérias é frequente a remissão de dispositivos internacionais em 

julgados do Supremo Tribunal Federal que versam, como exemplo, sobre o uso de algemas e 

a individualização da pena. Mas, ainda, mostra-se reduzido o impacto da jurisprudência das 

Cortes Internacionais nos julgados do Supremo. 

A título de exemplo, tem-se o Recurso Extraordinário nº 511.961,132 julgado 

pelo Supremo Tribunal Federal, em 2009, referente ao fim da exigência de diploma para a 

profissão de jornalista, amparou-se com o que concerne o direito à informação e na liberdade 

de expressão à luz da Opinião Consultiva da Corte IDH nº 5 de 1985.133 Igualmente, o 

Recurso Extraordinário nº 466.343,134 também julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

decidir que a prisão do depositário infiel não é mais compatível com os valores supremos 

assegurados pelo Estado Constitucional, fundamenta sua decisão considerando os contextos 

internacionais e supranacionais, no dever de efetivação da proteção dos direitos humanos. Ou 

seja, evidencia-se a importância da utilização da jurisprudência internacional como meio de 

assegurar os direitos humanos da sociedade. 

De todo o modo, o que tentou-se demonstrar é que a satisfação das obrigações 

contidas tanto nos Tratados Internacionais e na jurisdição internacional, ambos protetivos de 

 
131 Corte IDH. "Caso Gomes Lund e outros ('Guerrilha do Araguaia') vs. Brasil". Sentença de 24 de novembro de 

2010. Série C, N. 219, p. 65-66. 
132 STF. REsp 511961/SP, Rel. Ministro GILMAR MENDES. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605643>. Acesso em: 13 abr de 2020. 
133 Corte IDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Opinião Consultiva n. 05/1985. Julgado em 

13.11.1985. Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-atuacao/comunicacao-social/radios-

comunitarias/docs-documentos-tecnicos-de-outros-

orgaos/opniao_consultiva_5.85_advisory_opinion_05_cidh.pdf>. Acesso em: 13 abr de 2020. 
134 STF. RE 466343/SP, Rel. Ministro CEZAR PELUSO. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/re466343.pdf>. Acesso em: 01 mai de 2020. 

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-atuacao/comunicacao-social/radios-comunitarias/docs-documentos-tecnicos-de-outros-orgaos/opniao_consultiva_5.85_advisory_opinion_05_cidh.pdf
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-atuacao/comunicacao-social/radios-comunitarias/docs-documentos-tecnicos-de-outros-orgaos/opniao_consultiva_5.85_advisory_opinion_05_cidh.pdf
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-atuacao/comunicacao-social/radios-comunitarias/docs-documentos-tecnicos-de-outros-orgaos/opniao_consultiva_5.85_advisory_opinion_05_cidh.pdf
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direitos humanos, não se trata de um atentado contra a soberania nacional, mas apenas o 

cumprimento de compromissos internacionais do Estado assumidos por sua própria vontade 

soberana. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

No escopo de demonstrar a simetria entre os sistemas internacionais de 

proteção de direitos humanos, por meio das suas Cortes Internacionais, em relação à 

jurisdição brasileira, o presente trabalho verificou a importância da valorização da 

normatividade internacional atinente à proteção de direitos humanos. No mesmo sentido, a 

importância de utilizar a jurisprudência internacional de direitos humanos pelo Brasil. 

Igualmente buscou-se no contexto histórico, a partir do século XVIII, 

evidenciar o surgimento do Direito Constitucional brasileiro, mediante a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 que deu um grande impulso para iniciar as relações 

internacionais junto ao Estado brasileiro. Isso, pois, foi a partir do processo de 

democratização do Estado brasileiro que surge a preocupação de manter relações 

internacionais para a proteção dos direitos humanos.  

Consequentemente, com a redução das fronteiras e a ideia de globalização, 

voltados à dignidade da pessoa humana, surge, a partir do direito internacional para a proteção 

dos direitos civis e humanos, o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, ao 

qual serve como um parâmetro protetivo mínimo a ser observado pelos Estados e, também, 

como uma instância de proteção dos direitos humanos. Posteriormente, surge os sistemas 

regionais de proteção dos direitos humanos, em especial, na América Latina, com o Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos. 

Circunstanciados nesses dois sistemas, foram analisados a seara histórica de 

criação da Corte Internacional de Justiça, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o 

Tribunal Penal Internacional, evidenciando suas diferenças, mas, enfatizando o seu objetivo 

em comum, a qual seja, não ocorrer violações de direitos humanos por parte de qualquer 

sujeito ou Estado. Mister salientar a relação entre a Constituição de 1988 com estes Tribunais 

Internacionais.  

Não obstante, percebe-se a necessidade do fortalecimento da cultura dos 

direitos humanos, igualmente, com a consagração constitucional dos instrumentos e das 

jurisprudências internacionais, assim tornando efetiva a proteção dos direitos humanos no 
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âmbito nacional, vinculando os agentes políticos à jurisprudência internacional, com base na 

própria Constituição. É preciso, portanto, a promoção de uma sólida cultura de proteção e 

efetivação dos direitos humanos, a qual geraria tanto a conscientização e a mobilização da 

sociedade civil. 

Outrossim, buscou-se a demonstração de que, contemporaneamente, não há 

como negar a influência dos Tribunais Internacionais na proteção dos direitos humanos, uma 

vez que estes servem, sobretudo, para o monitoramento de proteção. E, como visto, esse 

monitoramento não existe para rechaçar o direito interno, mas tão somente para, a partir de 

uma revisão, ampliar a proteção dos direitos humanos.   
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RESUMO: 

Em um mundo cada vez mais globalizado, os países devem sempre inovar os ordenamentos 

jurídicos de modo a incorporar estandartes internacionais, especialmente no que tange aos 

direitos humanos. O diálogo entre cortes nacionais e internacionais, principalmente através do 

controle de convencionalidade, faz com que os direitos econômicos, sociais, culturais e 

ambientais sejam incorporados nas agendas dos Estados, e a sua implementação torna-se 

visível sob os olhos do mundo.  A cooperação internacional envolve diversos atores, como o 

Judiciário, a sociedade civil, e os organismos de proteção aos direitos humanos, e os Estados 

devem prezar pela cooperação para que haja uma progressiva implementação de direitos no 

âmbito interno. Hoje, mais do que nunca, há que se inventar uma nova ordem, mais 

democrática, multidisciplinar e igualitária, capaz de celebrar a interdependência entre 

democracia, desenvolvimento e direitos humanos e que, sobretudo, tenha a sua centralidade 

no princípio da absoluta prevalência da dignidade humana. 

PALAVRAS-CHAVES: Estandartes. Diálogo. Controle de Convencionalidade. Direitos 

Humanos. Cooperação Internacional.; Dignidade Humana.  
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ABSTRACT: 

In an increasingly globalized world, countries must always innovate their legal systems in 

order to incorporate international standards, especially those regarding human rights’ issues. 

The dialogue between national and international Courts, mainly through the conventionality 

control, means that economic, social, cultural and environmental rights are incorporated into 

the agenda of States, and their implementation becomes visible under the eyes of the world. 

International cooperation involves several agents, such as the Judiciary, the civil society and 

international human rights organizations, and the States must value cooperation so that there 

is a progressive implementation of rights domestically. Nowadays, more than ever, it is 

necessary to create a new order, more democratic, multidisciplinary and egalitarian, capable 

of celebrating the interdependence between democracy, development and human rights and 

that, above all, has its centrality in the principle of the absolute prevalence of the human 

dignity. 

KEYWORDS: Standards. Dialogue. Conventionality Control. Human Rights. International 

Cooperation. Human Dignity. 
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Humanos sobre os DESCA; 6. Evolução da jurisprudência em matéria DESCA; 7. 

Conclusão; 8. Bibliografia. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

No contexto atual repleto de assimetrias entre os países, e caracterizado pela 

globalização econômica e cultural, transnacionalidade dos problemas e extraterritorialidade 

das soluções, o direito público vive um momento existencial importante e encontra-se em 

busca de novos parâmetros. O século XIX foi, sem dúvidas, o do direito privado, marcado 

pelo proprietário e pelo contratante. Por sua vez, o século XX assistiu à ascensão do direito 

público, do Estado social e da expansão da jurisdição constitucional. O século XXI convive 

com as demandas de uma sociedade global, que exige, em relação a temas específicos, um 

direito igualmente global – e o presente quadro de expansão do COVID-19 é um exemplo 

vivo disso. Não se trata de uma opção doutrinária ou filosófica, mas de uma inevitabilidade: 
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as problemáticas sociais, culturais, ambientais e a desestabilização da democracia não 

respeitam fronteiras ou soberanias. Em suma, processos históricos complexos como os que 

estamos vivendo não são lineares, e o futuro é imprevisível. Desse modo, avanços 

civilizatórios e jurídicos misturam-se com riscos dramáticos, e é preciso ter caminhos que nos 

inspirem e motivem em um mundo em que problemas globais demandam respostas globais. 

Neste cenário, é fundamental encorajar os Estados a aceitar e implementar os 

instrumentos trazidos em âmbito internacional, já que não é mais compreensível que Estados 

aceitem direitos e neguem as garantias de sua proteção. Para os Estados violadores de direitos 

humanos, estes mecanismos podem gerar situações politicamente delicadas e constrangedoras 

no âmbito internacional, de modo que, ao enfrentar a publicidade das violações de direitos 

humanos, bem como as pressões internacionais, os Estados veem-se compelidos a apresentar 

justificativas a respeito de suas práticas.  

Nessa esteira, os ditames e as pressões internacionais podem contribuir para 

transformar uma prática governamental específica, referente aos direitos humanos, conferindo 

suporte ou estímulo para reformas internas, sejam elas jurídicas, administrativas ou 

legislativas. Através do intenso envolvimento das organizações não governamentais, as 

ferramentas internacionais constituem poderosos mecanismos para a promoção do efetivo 

fortalecimento do sistema de proteção dos direitos humanos em âmbito nacional. Ressalte-se 

que, cada vez mais, o respeito aos direitos humanos tem se tornado um aspecto crucial de 

legitimidade governamental, tanto no âmbito doméstico, como no âmbito internacional. 

A cooperação internacional, assim, é a pedra angular da atualidade, e o diálogo 

jurídico entre as cortes se configura como um dos principais aspectos a serem considerados na 

realidade dos países. Se os direitos civis e políticos mantêm a democracia dentro de limites 

razoáveis, os direitos econômicos e sociais estabelecem os limites adequados aos mercados e 

outros atores privados, tendo em vista que mercados e eleições, por si só, não são suficientes 

para assegurar direitos humanos para todos. Diante destes desafios, é de vital importância a 

crença na implementação dos direitos humanos como a única plataforma emancipatória de 

nosso tempo; na atualidade, mais do que nunca, há que se inventar uma nova ordem, mais 

democrática, multidisciplinar e igualitária, capaz de celebrar a interdependência entre 

democracia, desenvolvimento e direitos humanos e que, sobretudo, tenha a sua centralidade 

no valor da absoluta prevalência da dignidade humana. 

Conforme se verá neste artigo, a efetivação dos direitos econômicos, sociais e 

culturais não é apenas uma obrigação moral dos Estados, mas uma obrigação jurídica que tem 
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por fundamento os estandartes internacionais de proteção, especialmente os tratados 

internacionais de direitos humanos e seus mecanismos de implementação de direitos. Nessa 

linha, será abordada, a partir de uma análise doutrinária e jurisprudencial, a importância do 

diálogo judicial entre as cortes nacionais e internacionais para a garantia dos direitos 

econômicos, sociais, culturais e ambientais, em uma realidade totalmente desigual e com 

grandes deficiências como se verifica principalmente na América Latina. 

Será tratada, para tanto, a importância do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos, as suas ferramentas de implementação dos direitos humanos na região, a relevância 

da doutrina do Controle de Convencionalidade nesta dinâmica, e a evolução da jurisprudência 

da Corte Interamericana ao abordar, cada vez mais incisivamente, a autonomia e a 

indivisibilidade dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais dos direitos civis e 

políticos.  

Restará clara, assim, a necessidade da adoção dos estandartes internacionais 

pelos Estados-parte dos tratados de direitos humanos para que haja, de fato, a concretização 

de uma almejada justiça social e a redução das desigualdades tão presentes na realidade 

global.  

 

 

2. DIÁLOGO JUDICIAL NO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS 

HUMANOS 

A América Latina é peculiar quando analisamos as lutas pela garantia de 

direitos e justiça. Apesar das especificidades de cada país da região, há características comuns 

fruto de um processo histórico, cultural e político semelhantes, que trouxe problemáticas 

compartilhadas que comprometem a implementação dos direitos humanos. Assim, pode-se 

citar como características da América Latina: centralismo autoritário de poder, democracias 

frágeis, resistência ao progresso e uma reticência quanto à observância dos direitos humanos. 

Apesar de se notar uma mudança positiva no cenário – houve, apesar dos retrocessos e 

tropeços, inegável avanço na democracia, através da conscientização da necessidade da luta 

pela legalidade e contra a impunidade -, os temas do passado persistem e tendem a não ser 

esquecidos. 

Nesse contexto regional, o Sistema Interamericano surgiu como um mecanismo 

primordial para lidar com as violações sistêmicas aos direitos humanos na região, a despeito 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

372 
 

do fato de que, desde sua origem, tal sistema é marcado por divergências e resistências3. 

Válido lembrar que o sistema é composto por dois órgãos, a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (Comissão IDH) e a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte 

IDH), os quais tem a sensibilidade de reconhecer e amparar esse contexto regional marcado 

por legados autoritários, com níveis recordes de desigualdade e violência, além dos problemas 

de corrupção, pobreza e instabilidade política.  

Destaca-se que, a partir da transição democrática - em meados da década de 80 

-, diversos países da América Latina elaboraram novas constituições, visando a instaurar uma 

nova ordem política e social4. Para isso, estipularam um amplo rol de direitos e garantias que 

buscavam direcionar a atuação dos governantes, direitos cuja concretização precisa superar 

resistências culturais e estruturas de poder concentradas. Por serem diplomas de forte caráter 

aspiracional, implicam em um risco de inefetividade, pois a concretização dessas promessas 

demanda esforços institucionais, jurídicos e políticos. Ainda, demandam escolhas 

contraditórias, pois se por um lado pretendem avançar na proteção de direitos e para isso 

aspiram transformações sociais estruturais, por outro lado há o desejo de uma manutenção das 

estruturas oligárquicas de poder. Isso faz com que a efetivação das garantias e promessas 

constitucionais na região seja particularmente desafiadora.  

Sem embargo, nesse mesmo período de democratização da região, notou-se 

que vários países latino-americanos passaram por um processo de abertura de suas 

constituições nacionais, isto é, passaram a abrir seus ordenamentos às normas internacionais 

de proteção aos direitos humanos para uma maior garantia dos princípios fundamentais de 

suas Constituições; nesse sentido, o conceito de constitucionalismo multinível surgiu para 

explicar um sistema repleto de conexões, advindo de uma abertura das Constituições locais 

em prol de um sistema de poder interligado, para enfrentar os desafios de uma era pós-

nacional5. O que ocorreu e vem ocorrendo é uma globalização ativa dos direitos humanos, 

através de mecanismos de incorporação e técnicas de litigância estratégica por meio da 

sociedade civil e outros defensores de direitos humanos.  

Desse modo, delineia-se um processo evolutivo de recepção do direito 

internacional, em que as Constituições sofreram reformas e incorporaram diversas cláusulas 

 
3 Para um entendimento generalizado do assunto, ver MORENO PINO, Ismael. Orígenes y evolución del 

Sistema Interamericano, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1977.  
4 O México (1917), a Costa Rica (1949), o Uruguai (1967), o Panamá (1972) e o Chile (1980) são exceções: 

mantêm suas constituições originais, ainda que profundamente emendadas. 
5 PERNICE, Ingolf. Multilevel Constitutionalism in the European Union. Berlim: Walter Hallsyein – Instituit, 

2001. P. 4.  
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de abertura para absorver os direitos humanos, expandindo, consequentemente, os blocos de 

constitucionalidade. Especificamente na região, essa abertura foi possível graças à entrada em 

vigor da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1978 (CADH ou Pacto de San José), 

que impactou principalmente o período marcado pelos regimes autoritários e o período de 

transição ao regime democrático, mas que continua com um forte e necessário papel nas 

democracias prematuras. 

É fato que cada país optou por processos diferentes, mas, de modo gradual, 

quase todos os países da região democratizaram-se se pautando na inclusão dos direitos 

humanos nas constituições nacionais. Assim, a constitucionalização do direito internacional 

dos direitos humanos, por meio de princípios e critérios hermenêuticos, vem materializando 

nas constituições os princípios pro homine6 - ou pro persona  - e pro libertatis, trazidos, por 

exemplo, no artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos, ou ao menos sendo 

utilizados pela jurisprudência nacionais7. Se antes o diálogo judicial era escasso, hoje é mais 

abrangente, de modo que os critérios desenvolvidos pelos organismos internacionais foram 

adotados pelas cortes nacionais8. 

Superada, assim, a soberania ilimitada, os contextos constitucionais pluralistas 

exigem normas constitucionais que integram novos elementos jurídicos em um movimento 

que cruza os limites dos Estados nacionais. Ainda, toda essa complexa abertura ao direito 

internacional alcança os mais variados regramentos, e tornou-se marcante na América Latina, 

de sorte que, gradativamente, o Sistema Interamericano se legitimou como um instrumento 

eficaz e crucial para a proteção de direitos, quando as instituições nacionais se mostram falhas 

ou omissas. Como leciona Flávia Piovesan, “com a atuação da sociedade civil, a partir de 

articuladas e competentes estratégias de litigância, o Sistema Interamericano tem a força 

catalisadora de promover avanços no regime de direitos humanos”9. 

Nesse quadro, o impacto transformador do Sistema Interamericano está na 

efetivação desse constitucionalismo multinível, em que, ainda nos ensinamentos de Flávia 
 

6 “El principio pro homine es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en 

virtud el cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más restringida cuando “se trata de 

establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria”. PINTO, 

Mónica. El principio pro homine. Criterios de hermenêutica y pautas para la regulación de los derechos 

humanos. In: La aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales. Buenos Aires: 

Ediar, Centro de Estudios Legales y Sociales – Editorial del Puerto, 1997, p. 163. 
7 MAC-GREGOR, Eduardo Ferrer. El Control difuso de convencionalidad en el Estado Constitucional. P. 172. 

Disponível em: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2873/9.pdf>, acesso em 24.02.2019.  
8 RAMÍREZ, Sergio García. The American Human Rights Navigation: Toward a Ius Commune. In: 

BOGDANDY, Armin von; FERRER MAC-GREGOR, Eduardo; MORALES ANTONIAZZI, Mariela; 

PIOVESAN, Flávia (coord.). Transformative Constitutionalism in Latin America. New York: Oxford University 

Press, 2017. P. 313 
9 PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 11 ed, São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p.135.  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2873/9.pdf
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Piovesan, “de um lado, o sistema interamericano se inspira no princípio pro ser humano, 

mediante regras convencionais interpretativas baseadas no princípio da norma mais 

protetiva e favorável à vítima, endossando contemplar parâmetros protetivos mínimos. Por 

outro lado, as Constituições latino-americanas estabelecem cláusulas de abertura 

constitucional a propiciar o diálogo em matéria de direitos humanos, concernentes à 

hierarquia, incorporação e impacto dos tratados de direitos humanos”10. 

Com o desenvolvimento dessa cooperação, analisa-se que cresce a preocupação 

dos Estados Democráticos de Direito com a aplicação dos tratados internacionais de direitos 

humanos no seu âmbito interno, principalmente no atual contexto de integração e 

globalização; assim, surge a necessidade urgente do enfrentamento das problemáticas 

estruturais e de temas transversais que a região como um todo enfrenta: direito à existência de 

grupos vulneráveis, fluxos migratórios, atentados a minorias e defensores de direitos 

humanos, mudanças climáticas, prisões arbitrárias ou injustificadas e questionamentos de 

liberdades fundamentais. 

Por conseguinte, é justamente nesse ambiente que se destaca a importância de 

ultrapassar as limitações do “controle de constitucionalidade”, para compreender a 

importância e o significado do “controle de convencionalidade”, sendo este imprescindível 

para que os juízes atuem na efetiva garantia da dignidade da pessoa humana. A partir disso, 

analisarei mais pormenorizadamente no que consiste, a importância e os entendimentos 

relacionados ao Controle de Convencionalidade.  

 

 

3. ASPECTOS DA DOUTRINA E DA JURISPRUDÊNCIA DO CONTROLE DE 

CONVENCIONALIDADE 

Vimos que o processo de democratização da região levanta questões 

importantes, como o empoderamento crescente do Sistema Interamericano e a conscientização 

de seu impacto transformador, a adoção de cláusulas abertas e leis que dialogam com o direito 

internacional dos direitos humanos. Defende-se a necessidade de avançar na proteção dos 

direitos humanos e fortalecer o Sistema Interamericano de proteção, sendo que, para isso, é 

crucial construir uma nova cultura que esteja aberta para elaborar políticas públicas e 

legislações que enfocam na implementação e na valorização dos direitos fundamentais. 
 

10 PIOVESAN, Flávia. Ius Constitutionale Commune em Direitos Humanos e Constitucionalismo regional 

transformador: o impacto do Sistema Interamericano. In: BOGDANDY, Armin Von; ANTONIAZZI, Mariela 

Morales; PIOVESAN, Flávia. Ius Constitutionale Commune na América Latina, vol. I. Curitiba: Juruá, 2016c, p. 

94.  
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Uma das medidas mais efetivas da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

para garantir o cumprimento da Convenção Americana de Direitos Humanos no âmbito 

interno foi a criação do Controle de Convencionalidade. A Corte IDH interpreta o Controle de 

Convencionalidade como sendo um instituto jurídico que visa aplicar a lei internacional, 

primordialmente o direito internacional dos direitos humanos e, especificamente, a 

Convenção Americana e a jurisprudência da própria Corte11. A partir desse instituto, 

fortalece-se o diálogo jurisprudencial entre as instituições nacionais e a Corte IDH, 

promovendo a criação de um standard de proteção dos direitos humanos comum aos Estados-

parte da Convenção. 

De acordo com essa doutrina, as autoridades públicas dos Estados-parte da 

CADH possuem o dever de interpretar qualquer norma jurídica interna – Constituição, lei, 

decreto, regulamento, decisão judicial, dentre outros – em consonância com o Pacto de São 

José da Costa Rica, e o corpus iuris internacional em geral. Nesse sentido, no caso de a norma 

interna ser claramente incompatível com a normatividade internacional, as autoridades devem 

evitar aplicá-la para prevenir a violação dos direitos humanos internacionalmente 

reconhecidos.  

Destacam-se, como fundamentos desse controle, o artigo 41 da Comissão IDH 

e o artigo 62.3 da Corte IDH. O primeiro estipula a função principal do órgão de promover a 

observância e a defesa dos direitos humanos, e no exercício de seu mandato possui a função 

de “atuar com respeito às petições e outras comunicações, no exercício de sua autoridade, de 

conformidade com o disposto nos artigos 44 a 51 desta Convenção”. A Corte, por sua vez, 

“tem competência para conhecer de qualquer caso, relativo à interpretação e aplicação das 

disposições desta Convenção, que lhe seja submetido, desde que os Estados-partes no caso 

tenham reconhecido ou reconheçam a referida competência, seja por declaração especial, 

como preveem os incisos anteriores, seja por convenção especial”. Ainda, consideram-se 

como fundamentos do instituto os artigos 2612 e 2713 da Convenção de Viena, bem como o 

art. 2º14 do Pacto de São José da Costa Rica, que trata do dever de adotar disposições no 

 
11 MAC-GREGOR, Eduardo Ferrer. The Conventionality Control as a Core Mechanism of the Ius 

Constitutionale Commune. In: BOGDANDY, Armin von; FERRER MAC-GREGOR, Eduardo; MORALES 

ANTONIAZZI, Mariela; PIOVESAN, Flávia (coord.). Transformative Constitutionalism in Latin America. New 

York: Oxford University Press, 2017, p. 321.  
12 Artigo 26: “Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa-fé. ” 
13 Artigo 27: “Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento 

de um tratado. ” 
14 Artigo 2º: “Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 ainda não estiver garantido por 

disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados-partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas 
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direito interno para harmonizar com o interamericano, exigindo a compatibilização entre os 

ordenamentos jurídicos15. 

Vemos, portanto, que a realização do controle encontra respaldo na própria 

Convenção Americana de Direitos Humanos, que impõe o dever de harmonização ao 

estabelecer, no seu artigo 1.1, obrigações gerais de respeito e garantia aos direitos 

convencionais. Ainda, ao analisar os seus aspectos, conclui-se que, em primeiro lugar, 

fundamenta-se no princípio da boa-fé (tendo em vista o compromisso assumido pelos Estados 

de cumprir as normas e princípios da Convenção Americana de Direitos Humanos e 

incorporar as sentenças da Corte Interamericana), bem como no princípio do efeito útil das 

Convenções - já que a eficácia das normas internacionais não podem ser desconsideradas 

pelas normas internas -, e no princípio internacional que impede que os Estados tragam o 

direito interno para eximir-se de seus deveres internacionais assumidos nos tratados16 (art. 27 

da Convenção de Viena).  

Entretanto, para que seja efetivo, as autoridades públicas nacionais também 

devem ater-se à jurisprudência da Corte e da Comissão Interamericanas nessa temática, bem 

como as decisões, resoluções, opiniões consultivas e recomendações de outros organismos 

internacionais do sistema de proteção dos direitos humanos, em busca de parâmetros mais 

elevados de proteção e harmonização dos ordenamentos interno e interamericano, para que 

seja possível a interpretação adequada e a aplicação precisa dos paradigmas éticos 

convencionais exigidos para a preservação da dignidade humana17. 

Ao analisar a jurisprudência da Corte IDH quanto à implementação do 

Controle de Convencionalidade, vemos diversas manifestações sobre o tema ao longo do 

tempo, as quais demonstram a importância desse método para a eficácia do Sistema 

Interamericano. Conforme tratado no tópico anterior, cabe aos Estados nacionais estabelecer 

uma interpretação conforme, considerando a própria Constituição, a Convenção Americana e 

toda a jurisprudência convencional dos organismos internacionais. Pertinente a análise do juiz 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor, que argumenta: requiere una actividad creativa para lograr la 

 
normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que 

forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades”. 
15 MORALES, Zamir Andrés Fajardo. Control de Convencionalidad: fundamentos y alcance especial referencia 

a México. In: Colección sobre la protección constitucional de los derechos humanos, Fascículo 16. México: 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2015. p. 41. Disponível 

em: <http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CPCDH16.pdf>, acesso em: 28.02.2020. 
16 SAGUÉS, Néstor Pedro. El “Control de Convencionalidad” en el sistema interamericano, y sus anticipos en 

el ámbito de los derechos económicos-sociales: Concordancias y diferencias con el sistema europeo. México: 

UNAM. 2010, p. 383. Disponível em: <www.juridicas.unam.mx>. Acesso em: 28.02.2020 
17 BORGES, Bruno Barbosa. O Controle de Convencionalidade no Sistema Interamericano: entre o conflito e o 

diálogo de jurisdições. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. 

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CPCDH16.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/
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compatibilidad de la norma nacional conforme al parámetro convencional y así lograr la 

efectividad del derecho o libertad de que se trate, con los mayores alcances posibles en 

términos del principio pro homine”18. 

Verifica-se que, se antes apenas os juízes e juízas eram considerados os 

responsáveis pela aplicação do Controle de Convencionalidade, houve uma evolução 

jurisprudencial19 que passou a considerar toda autoridade e órgão do Estado (de todos os 

Poderes) como dotados de legitimidade e capacidade para a realização de tal controle. Desse 

modo, todas as autoridades estatais, independentemente se pertencem ao Executivo, 

Legislativo ou Judiciário, são atores nesse processo de respeitar e implementar os direitos, 

conforme tratado pelos artigos 1º e 2º da Convenção Americana; entretanto, sabe-se que os 

juízes possuem um papel central na salvaguarda dos direitos fundamentais, e as Cortes de 

cada país da região devem atuar como principais guardiãs dos direitos estabelecidos na 

Convenção Americana. 

Além disso, faz-se necessário analisar quais normas legais que servem de 

parâmetro para o Controle de Convencionalidade, e que constituem um verdadeiro “bloco de 

 
18 MAC-GREGOR, Eduardo Ferrer. Reflexiones sobre el control difuso de convencionalidad. In: Opus Magna: 

Constitucional Guatemalteco, 2011. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/27751.pdf>, acesso em: 

28.02.2020, p. 308. 
19 Destacam-se, como parte dessa evolução, os seguintes casos, além do já citado Velásquez Rodriguez: (i) 

Almonacid Arellano Vs. Chile (2006): “La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos 

al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. 

Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como 

parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las 

disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y 

que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de 

“control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos”; (ii) Cabrera García y Montiel Flores Vs. México (2010): 

“(…) Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación 

de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, 

evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. 

(…); (iii) Gelman Vs. Uruguay (2011): “(…) La legitimación democrática de determinados hechos o actos en 

una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos 

reconocidos en tratados como la Convención Americana, de modo que la existencia de un verdadero régimen 

democrático está determinada por sus características tanto formales como sustanciales, por lo que, 

particularmente en casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional de los Derechos, la 

protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la 

esfera de lo “susceptible de ser decidido” por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales 

también debe primar un “control de convencionalidad”, que es función y tarea de cualquier autoridad pública y 

no sólo del Poder Judicial.”; (iv) Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia (2012): “(…) el Estado es “es el 

principal garante de los derechos humanos de la personas, de manera que, si se produce un acto violatorio de 

dichos derechos, es el propio Estado quien tiene el deber de resolver el asunto a nivel interno y, [en su caso,] 

reparar, antes de tener que responder ante instancias internacionales como el Sistema Interamericano, lo cual 

deriva del carácter subsidiario que reviste el proceso internacional frente a los sistemas nacionales de garantías 

de los derechos humanos”. Esas ideas también han adquirido forma en la jurisprudencia reciente bajo la 

concepción de que todas las autoridades y órganos de un Estado Parte en la Convención tienen la obligación de 

ejercer un “control de convencionalidad”. Grifos próprios.  

http://www.corteidh.or.cr/tablas/27751.pdf
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convencionalidade”20. Há também uma evolução jurisprudencial da Corte IDH nesse campo, 

considerando que, se antes apenas a Convenção Americana e a jurisprudência da Corte IDH 

eram consideradas como parâmetro21, hoje, além desses instrumentos, também são levados 

em consideração outros tratados e toda a jurisprudência e opiniões consultivas emitidas no 

âmbito do Sistema Interamericano22. Nesse sentido, a Corte defende que: 

 

“(…) Es por tal razón que estima necesario que los 

diversos órganos del Estado realicen el correspondiente 

control de convencionalidad, también sobre la base de lo 

que señale en ejercicio de su competencia no contenciosa 

o consultiva, la que innegablemente comparte con su 

competencia contenciosa el propósito del sistema 

interamericano de derechos humanos, cual es, “la 

protección de los derechos fundamentales de los seres 

humanos”.23 

 

Entende-se que há um “passo a passo”24 na metodologia desse processo, em 

que as autoridades, em um primeiro momento, devem interpretar as leis nacionais de acordo 

com as regras e princípios do corpus iuris interamericano; no entendimento da Corte, 

 
20 MAC-GREGOR, Eduardo Ferrer. The Conventionality Control as a Core Mechanism of the Ius 

Constitutionale Commune. In: BOGDANDY, Armin von; FERRER MAC-GREGOR, Eduardo; MORALES 

ANTONIAZZI, Mariela; PIOVESAN, Flávia (coord.). Transformative Constitutionalism in Latin America. New 

York: Oxford University Press, 2017, p. 334. 
21 “(…) En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las 

normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la 

interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. 

CORTE IDH. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentença de 26 de setembro de 2006, Série C No. 154. P. 53.  
22 (…) “Una vez que este Tribunal ha dictado Sentencia en el presente caso, la cual produce los efectos de la 

autoridad de cosa juzgada, de conformidad con los principios generales del Derecho Internacional y con lo 

dispuesto en los artículos 67 y 68 de la Convención Americana, el Estado y todos sus órganos se encuentran 

obligados a darle pleno cumplimiento. La Sentencia no se limita en su efecto vinculante a la parte dispositiva del 

fallo, sino que incluye todos los fundamentos, motivaciones, alcances y efectos del mismo, de modo que aquélla 

es vinculante en su integridad, incluyendo su ratio decidendi. Así, puesto que la parte resolutiva o dispositiva de 

la Sentencia refiere expresa y directamente a su parte considerativa, ésta es claramente parte integral de la misma 

y el Estado también está obligado a darle pleno acatamiento”. CORTE IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y 

Reparaciones. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, 20 de Março de 2013. P. 30.  
23 CORTE IDH. Opinión Consultiva OC 21-2014, de 19 de Agosto de 2014. P. 13.  
24 MAC-GREGOR, Eduardo Ferrer. The Conventionality Control as a Core Mechanism of the Ius 

Constitutionale Commune. In: BOGDANDY, Armin von; FERRER MAC-GREGOR, Eduardo; MORALES 

ANTONIAZZI, Mariela; PIOVESAN, Flávia (coord.). Transformative Constitutionalism in Latin America. New 

York: Oxford University Press, 2017. P. 334. 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

379 
 

 

“Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional 

como la Convención Americana, sus jueces también están 

sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto 

útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la 

aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto 

y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial 

deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, 

sino también “de convencionalidad” ex officio entre las 

normas internas y la Convención Americana, 

evidentemente en el marco de sus respectivas 

competencias y de las regulaciones procesales 

correspondientes. Esta función no debe quedar limitada 

exclusivamente por las manifestaciones o actos de los 

accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco 

implica que ese control deba ejercerse siempre, sin 

considerar otros presupuestos formales y materiales de 

admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones.”25 

(Grifos próprios). 

 

Essa teoria foi reconhecida como “teoria do duplo controle”, e assinala que os 

direitos humanos possuem uma dupla garantia: o Controle de Constitucionalidade e o 

Controle de Convencionalidade internacional. O professor André de Carvalho Ramos, ao 

tratar dessa temática no Brasil, afirmou que qualquer ato ou norma “deve ser aprovado pelos 

dois controles, para que sejam respeitados os direitos no Brasil. Esse duplo controle parte da 

constatação de uma verdadeira separação de atuações, na qual inexistiria conflito real entre 

as decisões porque cada Tribunal age em esferas distintas e com fundamentos diversos. (...) A 

partir da teoria do duplo controle, agora devemos exigir que todo ato interno se conforme 

não só ao teor da jurisprudência do STF, mas também ao teor da jurisprudência 

interamericana. Só assim será possível impedir o antagonismo entre o Supremo Tribunal 

 
25 CORTE IDH. Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentença de 24 de Novembro de 2006, Série C No. 158. P. 47.  
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Federal e os órgãos internacionais de direitos humanos, evitando a ruptura e estimulando a 

convergência em prol dos direitos humanos”26. 

Nessa linha, eventuais conflitos são apenas aparentes, fruto de um pluralismo 

normativo que assola o mundo globalizado e com ampla possibilidade de cooperação, tanto 

localmente quanto regionalmente e universalmente. No específico caso brasileiro, a solução 

para as divergências deve vir justamente do diálogo entre as cortes, com prevalência para 

aquela que mais protege os indivíduos. A teoria do duplo controle se mostra como um ótimo 

instrumento de aplicação interna, pois reconhece a atuação em separado do Controle de 

Constitucionalidade – realizado pela Suprema Corte brasileira e juízes nacionais – e do 

Controle de Convencionalidade, realizado pela Corte de San José e outros órgãos de direitos 

humanos do plano internacional. Sob esse enfoque, todas as normas deveriam ser aprovadas 

nesses moldes, para que os direitos no Brasil sejam respeitados em sua integralidade.  

Constata-se que, após realizar esse duplo controle, as autoridades competentes 

devem se abster de aplicar as leis internas que não estejam de acordo com a Convenção 

Americana de Direitos Humanos ou outros tratados internacionais. No caso de tais normas 

serem incompatíveis com a Convenção e a autoridade tiver a competência, deverá declará-la 

inválida internamente, e fazer os ajustes legislativos necessários para evitar futuras violações 

das diretrizes internacionais. Sobre esse aspecto, houve outra evolução jurisprudencial da 

Corte Interamericana: enquanto no caso Trabajadores cessados del Congreso vs. Peru (2006) 

o Tribunal Interamericano tratava somente de um controle de convencionalidade ex officio, 

com o passar do tempo estipulou-se a necessidade do duplo controle, demonstrando que o 

controle de convencionalidade difere do controle de constitucionalidade (Boyce y otros vs. 

Barbados), para finalmente tratar da invalidação da lei interna como última ratio, como se vê 

em Pollo Rivera vs. Perú (2016)27. 

 
26 CARVALHO RAMOS, André de. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro e os Tratados de Direitos 

Humanos. In: GERBER, Konstantin (org.). A Jurisprudência e o Diálogo entre Tribunais: A proteção dos 

direitos humanos em um cenário de constitucionalismo multinível. 1. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 

35.  

27 “224. Ante la extrema amplitud con que esta sentencia interpreta el tipo penal, cabe formular dos preguntas: 

(a) si el tipo penal viola en realidad el principio de legalidad estricta o (b) si es incorrecta la interpretación que 

del tipo hizo la Corte Suprema. En cuanto a lo primero, esta Corte no puede apartarse de lo que es regla en la 

jurisprudencia de todos los máximos tribunales de nuestros países, que reiteran –al igual que la doctrina 

constitucional- que la declaración de inconstitucionalidad es un recurso extremo, una “última ratio”, cuando la 

ley resulta contraria a un precepto constitucional en forma irremisible, no admitiendo ninguna interpretación 

compatible con el principio o norma superior invocado. De esta regla de elemental prudencia no puede apartarse 

esta Corte cuando se trata del control de convencionalidad, atendiendo a la gravedad de la declaración que 

implica descartar una norma legal, lo que puede dar lugar a vacíos legislativos de gravísimas consecuencias, en 

particular cuando se trata de la tipificación de delitos de extremo contenido antijurídico”. CORTE IDH. Caso 

Pollo Rivera y otros vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentença de 21 de Outubro de 2016, Série C No. 

319. P.4.  
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Conclui-se, assim, o importante papel dessa sistemática não só para a reforma 

ou até a revogação e derrogação de leis, como também para a implementação das decisões do 

Tribunal Interamericano28. Com isso, podemos notar dois objetivos principais: prevenir e/ou 

impedir a aplicação de leis que são manifestamente incompatíveis com a Convenção 

Americana – a exemplo das leis de anistia que permitem a impunidade de sérias violações aos 

direitos humanos29 -, e servir como um instituto legal que permita que todas as autoridades 

estatais cumpram propriamente com suas obrigações estabelecidas internacionalmente30. 

Entretanto, válido ressaltar que o seu propósito não é impor uma visão 

homogênea dos direitos humanos no Sistema Interamericano. O princípio pro persona e a 

lógica do pluralismo normativo são os principais atributos dessa metodologia, de modo que os 

países devem sempre se atentar aos standards mais protetivos, independentemente de terem 

sido trazidos ou não pelo corpus iuris interamericano. Nessa seara, a Corte Interamericana é 

da opinião que o direito internacional dos direitos humanos providencia os standards mínimos 

de proteção, e não o máximo que os Estados podem fazer para garantir direitos às pessoas 

sujeitas à sua jurisdição. Assim, ressalta-se que, no âmbito dos direitos humanos, deve sempre 

prevalecer a norma mais protetiva31, critério hermenêutico abordado do seguinte modo por 

Mónica Pinto, Relatora Especial das Nações Unidas (ONU)32: 

 
28 69. (…) todas sus autoridades públicas y todos sus órganos, incluidas las instancias democráticas, jueces y 

demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado, por 

lo cual deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 

correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su 

validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones 

particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los precedentes o 

lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana. CORTE IDH. Gelman vs. Uruguay, Supervisión de 

cumplimiento de sentencia, supra, 2013. P.20. Grifos próprios.  
29 Caso de grande destaque nessa temática foi o Almonacid Arellano e outros vs. Chile (julgado em 26 de 

setembro de 2006) – que perdoava os crimes cometidos durante o governo Pinochet -, em que a Corte decidiu 

pela invalidade do decreto lei 2191/78 de “auto anistia”. Destaca-se também o caso Gomes Lund e outros vs. 

Brasil, no qual a Corte Interamericana condenou o Brasil declarando que a Lei de anistia brasileira de 1979 era 

manifestamente incompatível com a Convenção Americana, carecendo de efeitos jurídicos, e esta não poderia 

representar um óbice para as investigações dos graves atentados aos direitos humanos das vítimas e familiares, 

nem para a identificação e punição dos responsáveis.   
30 Vide caso Atala Riffo e crianças vs. Chile, 2012, em que a Corte IDH apontou que nenhuma decisão das 

autoridades nacionais poderia restringir os direitos de uma pessoa pela sua orientação sexual.  Disponível em: < 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_por.pdf>, acesso em 22.02.2020. 
31 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. 2. ed. 

Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2003. v. 1; RAMOS, André de Carvalho. O diálogo das cortes: o Supremo 

Tribunal Federal e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. In: AMARAL JÚNIOR, Alberto do; 

JUBILUT, Liliana Lyra (org.). O STF e o direito internacional dos direitos humanos. São Paulo: Quartier Latin, 

2009; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Teoria Geral do Controle de Convencionalidade no Direito Brasileiro. 

In: MARINONI, Luiz Guilherme; MAZZUOLI, Valério de Oliveira (coord.). Controle de Convencionalidade: 

um panorama latino-americano. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. 
32 PINTO, Mónica. El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los 

derechos humanos. In: la aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales: Buenos 

Aires: Ediar, Centro de Estudios Legales y Sociales, Editorial del Puerto, 1997, p. 163.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_por.pdf
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“El principio pro homine es un criterio hermenéutico que 

informa todo el derecho de los derechos humanos, en 

virtud el cual se debe acudir a la norma más amplia, o a 

la interpretación más restringida cuando “se trata de 

establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 

derechos o su suspensión extraordinaria”. 

 

Nessa mesma linha, o Ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro Celso 

de Mello assinalou que “o Poder Judiciário constitui o instrumento concretizador das 

liberdades civis, das franquias constitucionais e dos direitos fundamentais assegurados pelos 

tratados e convenções internacionais subscritos pelo Brasil. Essa alta missão, que foi confiada 

aos juízes e Tribunais, qualifica-se como uma das mais expressivas funções políticas do Poder 

Judiciário. (…) Assiste, desse modo, ao Magistrado, o dever de atuar como instrumento da 

Constituição – e garante de sua supremacia – na defesa incondicional e na garantia real das 

liberdades fundamentais da pessoa humana, conferindo, ainda, efetividade aos direitos 

fundados em tratados internacionais de que o Brasil seja parte. (…) É dever dos órgãos do 

Poder Público – e notadamente dos juízes e Tribunais – respeitar e promover a efetivação dos 

direitos humanos garantidos pelas Constituições dos Estados nacionais e assegurados pelas 

declarações internacionais, em ordem a permitir a prática de um constitucionalismo 

democrático aberto ao processo de crescente internacionalização dos direitos básicos da 

pessoa humana”33. 

Assim sendo, os valores e princípios relativos à dignidade da pessoa humana e 

aos direitos fundamentais são compartilhadas através dessa cooperação jurídica internacional, 

e o que estava antes refletido apenas nas Constituições dos países da região, hoje são 

reforçados pelos standards trazidos pelos organismos internacionais. Através do diálogo legal, 

doutrinário e jurisprudencial, os patamares normativos mínimos de proteção aos direitos 

humanos vão sendo estabelecidos; nessa linha, nos tópicos seguintes, tratarei especificamente 

da importância desse diálogo para a garantia dos direitos econômicos, sociais, culturais e 

ambientais (DESCA) na região.  

 

 
33 Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 87.585-8. Relator Ministro Celso de Mello, Brasília, 12 de março 

de 2008.  
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4. A IMPLEMENTAÇÃO PROGRESSIVA DOS DIREITOS ECONÔMICOS, 

SOCIAIS, CULTURAIS E AMBIENTAIS (DESCA) 

Partindo da análise dos aspectos doutrinários e jurisprudenciais do Controle de 

Convencionalidade, enfocaremos especificamente na necessária implementação dos direitos 

de segunda geração em âmbito interno, e os instrumentos para isso. Ao refletirmos o histórico 

dos direitos humanos, vemos que estes surgiram na tentativa de controlar o poder do Estado 

por meio de limites impostos à ação dos governantes, isto é, os direitos individuais se tratam 

de uma reação contra o Estado absoluto que não conhece a distinção entre o público e o 

privado. Por sua vez, a segunda geração dos direitos humanos surge com a consagração dos 

direitos sociais e econômicos, sob o impacto das desigualdades advindas com a Revolução 

Industrial. Assim, são direitos de crédito do indivíduo em relação à coletividade, de modo que 

os indivíduos devem pleitear esses direitos perante o Estado, que dispõe dos meios 

necessários para atender às necessidades dos mais vulneráveis e garantir a todos as condições 

para uma vida digna.   

Para implementar os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, a 

mera abertura ao direito internacional dos direitos humanos (principalmente através do 

controle de convencionalidade) não se mostra suficiente, pois são direitos que, para serem 

efetivados, dependem de políticas públicas e da mobilização dos recursos financeiros dos 

estados para assegurar a educação, saúde, saneamento, alimentação, meio ambiente, água, 

trabalho, seguridade social, moradia, lazer, cultura, dentre outros direitos básicos quando 

pensamos na dignidade humana.  

Faz-se necessário um enfoque nos DESCA neste estudo porque o contexto de 

pobreza e desigualdade social tão presente na América Latina afeta diretamente o gozo desses 

direitos, impedindo o alcance de uma vida digna. Nesse sentido, esses direitos devem ser 

analisados através dos enfoques de indivisibilidade, progressividade, gênero, diversidade e 

interseccionalidade, desenvolvimento e direitos humanos, interdisciplinariedade, educação em 

direitos humanos e anticorrupção. Essa característica da transversalidade dos DESCA 

comprova a importância da atuação dos múltiplos atores, principalmente o Poder Judiciário, a 

sociedade civil, os Defensores Públicos, as Comissões de Direitos Humanos e os Ministérios 

Públicos, para controlar o cumprimento dos princípios do Estado de Direito, da democracia e 

da proteção dos direitos fundamentais das pessoas e dos grupos vulneráveis34. 

 
34 VIEIRA, Oscar Vilhena. Desigualdad estructural y Estado de derecho. In: GARAVITO, César Rodriguez 

(org.), El derecho en América Latina: un mapa para el pensamiento jurídico del siglo XXI. Buenos Aires: Siglo 

Veintiuno Editores, 2011. P. 42. 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

384 
 

O ponto-chave é que a exclusão social e econômica, derivada de níveis 

extremos de pobreza e desigualdade, causa a invisibilidade de muitos povos, a criminalização 

dos que questionam o sistema e a imunidade dos privilegiados, o que anula a imparcialidade 

jurídica35; em suma, a desigualdade extrema corrói a integridade do Estado de direito. Em tais 

circunstâncias, a lei e os direitos podem ser uma farsa, uma disputa de poder onde são poucos 

os afortunados que negociam os termos dos excluídos, e a invisibilidade, nesse contexto, 

significa que o sofrimento humano de certos segmentos da sociedade não provoca uma reação 

moral ou política dos mais beneficiados, nem acarreta em uma resposta legal adequada dos 

funcionários estatais. Assim, se mostra crucial a supervisão do Sistema Interamericano e do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos em geral nesse tema, para assegurar que existam 

reações jurídicas e políticas à perda de vidas humanas e à ofensa à dignidade dos excluídos 

historicamente. Nesse quadro, constata-se que 

 

“la desigualdade [...] permite que los ricos derroquen las 

instituciones políticas, normativas y legales de la sociedad 

en pos de su propio beneficio. Si una persona es lo 

suficientemente más rica que otra, y los tribunales son 

corruptibles, el sistema jurídico favorecerá a los ricos, no 

a los justos. Asimismo, si las instituciones políticas y 

normativas pueden ser controladas por la riqueza y las 

influencias, favorecerán lo establecido, no lo eficiente”36. 

 

Resta evidente a necessidade da cooperação multinível para que mudanças 

sociais sejam de fato implementadas na América Latina, considerando o contexto estrutural de 

permanência do status quo vivido na região há décadas. Especial atenção deve ser dada às 

populações em situação de vulnerabilidade ou discriminação histórica, como mulheres, povos 

indígenas, afrodescendentes, pessoas LGBTQI+, migrantes, crianças e adolescentes, idosos, 

deficientes, defensores de direitos sociais e ambientais, dentre outros. 

Sabe-se que o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São 

Salvador) e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) da 

 
35 Ibidem, p. 36. 
36 GLAESER, E.; SCHEINKMAN, J. e SHLEIFER, A. The Injustice of Inequality, National Bureau of 

Economic Research, Working Paper Nº 9150, Setembro, 2002. 
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Organização das Nações Unidas são importantes parâmetros para o Controle de 

Convencionalidade, devendo ser levados em conta pelos Estados-parte para que não haja 

regressividade ou omissão na implementação desses direitos. Nesse sentido, segundo o 

Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, as medidas relacionadas a aplicação dos 

direitos devem garantir progressivamente a plena efetividade destes, e essa plena efetividade 

de todos os DESCA não poderá demorar a ser assegurada37, pois se tratam de direitos 

inerentes a pessoa humana. 

Isto porque há uma incindível complementariedade que une a primeira à 

segunda geração de direitos humanos: se os direitos individuais não são assegurados, o poder 

estatal não possui limites, impedindo a propagação dos interesses para definir novas formas 

de distribuição de riqueza; por sua vez, sem os direitos sociais as liberdades públicas tornam-

se retóricas, destituídas de relevância prática. Destarte, a complementariedade entre essas 

duas categorias transparece na proteção do indivíduo diante das ameaças trazidas no todo 

social. 

Nesse quadro, do princípio da progressividade derivam os princípios da 

proibição do retrocesso e da inação estatal. No entanto, por demandar ação direta do Estado, 

se faz necessário abordar o tema com certa flexibilidade, considerando as diferentes 

características na realidade de cada país, e as dificuldades que estes enfrentam para assegurar 

a plena efetividade dos DESCA. Sob outro ângulo, a frase deve ser interpretada à luz do 

objetivo central do Pacto de San José da Costa Rica, que estabelece claras obrigações para os 

Estados-Parte de respeito a plena efetividade dos direitos, devendo atuar com o enfoque em 

cumprir o máximo possível com essas obrigações. Ademais, todas as medidas de caráter 

deliberadamente retroativo devem ser consideradas cuidadosamente e justificadas38 com 

referência a totalidade dos direitos previstos no Pacto e no contexto de aproveitamento pleno 

dos recursos que se disponha39. 

A partir disso, passaremos a entender como o Sistema Interamericano tem 

defendido a implementação dos DESCA, partindo de uma análise da evolução jurisprudencial 

 
 37 Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Observación General No. 3, La índole de las 

obligaciones de los Estados Partes, quinto período de sesiones, 1990. Disponível em: < 

http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/Sepcomm3.htm>, acesso em 28.02.2020.  
38 A eficácia dos direitos econômicos, sociais e culturais é aferida por um sistema de relatórios, idealizado para 

testar as conquistas e deficiências no cumprimento das obrigações que o Estado assumiu. AMARAL JUNIOR, 

Alberto do. Os sistemas regionais de proteção de direitos humanos: uma visão holística. In: AMARAL JR., 

Alberto do; MONTEIRO DANESE, Paula; PIOVESAN, Flávia (coord.). 50 anos da Convenção Americana de 

Direitos Humanos. São Paulo: JusPODIVM, 2019, p. 28.  
39 Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Observación General No. 3, La índole de las 

obligaciones de los Estados Partes, quinto período de sesiones, 1990. Disponível em: < 

http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/Sepcomm3.htm>, acesso em 28.02.2020. 

http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/Sepcomm3.htm
http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/Sepcomm3.htm
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da Corte IDH na matéria, bem como os estandartes que a Comissão e outros organismos 

internacionais adotam e difundem aos Estados-parte.   

 

5. ENTENDIMENTOS DO DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS 

HUMANOS SOBRE OS DESCA 

A partir da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 1948, 

os países americanos construíram uma cultura tanto de afirmação de liberdades, quanto de 

direitos de caráter social. Considerando a necessidade de construir um todo interdependente, 

indissociável e indivisível, a Declaração reconheceu – sem separá-los estruturalmente dos 

direitos civis e políticos -, os direitos econômicos, sociais e culturais, em seus artigos XI 

(preservação da saúde e bem-estar), XII (educação), XIV (trabalho e justa retribuição), VII 

(proteção da maternidade e infância), VX (descanso e seu aproveitamento), e XVI (seguridade 

social). Entretanto, apesar de ter sido adotada uma visão integral dos direitos humanos, a 

partir da Guerra Fria constata-se que o desenvolvimento de uns e de outros foram díspares. 

Pode-se notar essa evolução desigual ao analisarmos o fato de que a 

Convenção Americana privilegiou evidentemente os direitos civis e políticos em suas 

disposições, sendo apenas o artigo 26 uma norma relativa aos DESCA, definindo a obrigação 

de adotar providências para realizar progressivamente a plena efetividade das normas 

econômicas, sociais, e relacionadas à educação, ciência e cultura – de acordo com os recursos 

disponíveis. Apesar de incipiente, a Declaração Americana foi fundamental para o trabalho da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos de construir os estandartes DESC: em 1977, 

por exemplo, foram apontadas violações dos direitos à saúde e ao bem-estar, ao trabalho e sua 

justa retribuição, e ao descanso digno através do caso Aché vs. Paraguai (1977). Outras 

violações aos DESC foram indicadas no caso Comunidade Yanomami vs. Brasil (1985), e no 

caso de Mary e Carrie Dann (2002) vs. Estados Unidos, Estado que, apesar de não ser parte 

da Convenção Americana de Direitos Humanos, deve observar os deveres previstos na 

Declaração40. 

Somente no ano de 1988 elaborou-se o Protocolo Adicional à CADH sobre os 

direitos econômicos, sociais e culturais, reconhecido como “Protocolo de São Salvador”. 

Neste, foram reconhecidos direitos como o direito ao trabalho (arts. 6 e 7), direitos sindicais 

(art. 8), à seguridade social (art. 9), à saúde (art. 10), à um meio ambiente equilibrado (art. 

 
40 SALMON, Elizabeth, BREGAGLIO, Renata. Estándares jurisprudenciales de derechos económicos, sociales 

y culturales en el Sistema Interamericano. In: TRINDADE, Antonio Augusto Cançado, LEAL, Cesar Barros 

(Eds). El desafío de los derechos económicos, sociales y culturales. FB Editora, 2019, p. 77. 
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11), à alimentação (art. 12), à educação (art. 13), aos benefícios advindos da cultura (art. 14), 

à constituição e proteção da família (art. 15), às crianças (art. 16), e à proteção aos idosos e 

inválidos (arts. 17 e 18). Para garantir a proteção de tais direitos, o artigo 19 estabeleceu a 

obrigação dos Estados-parte de apresentar ao Secretário Geral da OEA relatórios periódicos 

acerca das medidas progressivas que foram sendo adotadas para a efetivação dos DESCA41.  

Constata-se que, anteriormente a isto, já haviam sido instrumentalizados dois 

pactos distintos, adotados no ano de 1966: o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos (PIDCP) e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(PIDESC). Apesar de terem sido elaborados em conjunto, o PIDCP e o PIDESC foram 

formalmente separados, e diferenciadas as formas de monitoramento do cumprimento. Nesse 

sentido, no início não foi criado um organismo independente de seguimento para o PIDESC, 

enquanto para o PIDCP foi estabelecido o Comitê de Direitos Humanos. Apenas em momento 

posterior, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que atualmente é o órgão de 

supervisão ao cumprimento do PIDESC, foi criado42. Consequentemente, pelas vicissitudes 

da história, terminou imperando uma dicotomia normativa e operativa entre os direitos que a 

Declaração não estabelecia43.  

A partir dessas ponderações, estudaremos a evolução jurisprudencial da Corte 

IDH em matéria DESCA, pautada pelos princípios que se encontram extremamente 

relacionados a essas prerrogativas e que servem para impulsionar o seu desenvolvimento: 

interdependência e indivisibilidade, imediatismo e progressividade na implementação das 

obrigações. Ressalto que descreverei os casos em ordem cronológica, mas sem aprofundar os 

argumentos e debates, apesar de sabermos que houve importantes controvérsias em cada um 

deles. 

 

 

 

 

 
41 Entretanto, de forma particular (conforme o inciso 6 desse artigo), apenas os direitos a educação (art. 13) e a 

associação sindical (art. 8.1.a) são objetos de utilização do sistema de petições individuais ante os órgãos do 

SIDH, podendo ser exigidos de maneira direta.  
42 AMARAL JUNIOR, Alberto do. Os sistemas regionais de proteção de direitos humanos: uma visão holística. 

In: AMARAL JR., Alberto do; MONTEIRO DANESE, Paula; PIOVESAN, Flávia (coord.). 50 anos da 

Convenção Americana de Direitos Humanos. São Paulo: JusPODIVM, 2019, p. 34. 
43 Cfr. ABRAMOVICH, Víctor; ROSSI, Julieta. La tutela de los derechos económicos, sociales y culturales en 

el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estudios Socio-Jurídicos, [S.l.], v. 9, p. 

34-53, mar. 2010. ISSN 2145-4531.  pág. 35. Disponível em: < 

https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/455>, acesso em 25.02.2020. 

https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/455
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6. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA QUANTO À IMPLEMENTAÇÃO DOS 

DESCA 

Inicialmente, analisa-se que, na primeira manifestação da Corte IDH nesse 

tema, o Tribunal Interamericano se referiu apenas à interdependência, sem tratar da 

indivisibilidade44. Em tal oportunidade, citou a jurisprudência da Corte Europeia de Direitos 

Humanos (Caso Airey vs. Irlanda), entrando na linha que outros organismos internacionais 

vinham adotando45.  

Por sua vez, o primeiro caso em que a Comissão IDH encontrou uma violação 

do artigo 26 especificamente foi o caso Milton García Fajardo e outros vs. Nicaragua (2001), 

apontando que o Estado falhou em adotar medidas progressivas por haver restringido o 

exercício dos direitos econômicos e sociais. No entanto, apenas em 2003 que a Comissão e as 

vítimas argumentaram diante da Corte IDH a violação direta do artigo 26 da Convenção, 

através do caso Cinco Pensionistas vs. Peru. Na ocasião, a Corte negou a alegação, 

considerando que a quantidade de vítimas era insuficiente para analisar o contexto geral do 

Peru - decidindo, portanto, que a progressividade dos DESCA somente poderia ser medida 

quando as circunstâncias representassem uma situação geral prevalecente, e não casos 

particulares.  

Por outro lado, os pensionistas foram amparados em seu direito de acesso à 

justiça quando a Corte declarou que o acesso à justiça e ao devido processo legal devem 

resguardar todos os direitos, inclusive os econômicos, sociais e culturais. Ainda, determinou 

que a seguridade social está intrinsicamente relacionada ao direito à propriedade, destacando a 

interdependência e indivisibilidade dos direitos humanos e recordando que os DESC possuem 

uma dimensão individual e coletiva.  

 
44 Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú, Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentença de 1 de Julho de 2009. Serie C No. 198, pár. 101. 
45 No caso Airey vs. Irlanda, o Tribunal Europeu analisou que “Si bien el Convenio recoge derechos 

esencialmente civiles y políticos, gran parte de ellos tienen implicaciones de naturaleza económica y social. Por 

eso, el Tribunal estima, como lo hace la Comisión, que el hecho de que una interpretación del Convenio pueda 

extenderse a la esfera de los derechos sociales y económicos no es factor decisivo en contra de dicha 

interpretación, ya que no existe una separación tajante entre esa esfera y el campo cubierto por el Convenio” 

ECHR. Airey v Ireland (6289/73, Series A no 32, (1979) 2 EHRR 305, [1979]. Pár. 26. Do mesmo modo, o 

Comité DESC, em sua Observação Geral nº 9 (1998), apontou que: “La adopción de una clasificación rígida de 

los derechos económicos, sociales y culturales que los sitúe, por definición, fuera del ámbito de los tribunales 

sería, por lo tanto, arbitraria e incompatible con el principio de que los dos grupos de derechos son indivisibles e 

interdependientes”.  Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Observación General No. 9, La 

Aplicación del Pacto Internacional de los Derecho Económicos, Sociales y Culturales, 19º período de sesiones, 

1998. Disponível em: <http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/epcomm9s.htm>, acesso em 28.02.2020. 

http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/epcomm9s.htm
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Nessa linha, a Corte finalmente incorporou a noção da indivisibilidade 

relacionada aos DESC, definindo o princípio do seguinte modo: “[…] la corte considera 

pertinente recordar la interdependencia e indivisibilidad existente entre los derechos civiles y 

políticos y los económicos, sociales y culturales, ya que deben ser entendidos integralmente 

como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas 

autoridades que resulten competentes para ello”46. Em diversas outras ocasiões a Corte IDH 

trouxe esse entendimento47, além de mencionar que a interdependência e a proteção dos 

DESC estão confirmadas pelo Preâmbulo da Convenção Americana: 

 

Los Estados Americanos signatarios de la presente 

Convención, […] Reiterando que, con arreglo a la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo 

puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del 

temor y de la miseria, si se crean condiciones que 

permitan a cada persona gozar de sus derechos 

económicos, sociales y culturales, tanto como de sus 

derechos civiles y políticos, y 

Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana 

Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la 

incorporación a la propia Carta de la Organización de 

normas más amplias sobre derechos económicos, sociales 

y educacionales y resolvió que una convención 

interamericana sobre derechos humanos determinara la 

estructura, competencia y procedimiento de los órganos 

encargados de esa materia, 

Han convenido en lo siguiente: […]”48. 

 

 
46 Corte IDH. Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentença de 21 de Maio de 2013. Serie C No. 261, pár. 131.  
47 Dentre outros: Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentença de 1 de Setembro de 2015. Serie C No. 298, pár. 172 e Corte IDH. Caso Lagos 

del Campo Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentença de 31 de Agosto de 

2017. Serie C No. 340, pár. 141. 
48 CORTE IDH. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentença de 8 de Março 

de 2018. Série C No. 349, pár. 102. 
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A partir de então, o artigo 26 ganhou a devida visibilidade e a sua violação foi 

proclamada pelo Tribunal Interamericano em diversos casos, o que comprova a sua 

importância e sua justiciabilidade. Sobre o dever de implementação progressiva, a Corte 

definiu que existem dois tipos de obrigações que derivam das normas econômicas, sociais, e 

de educação, ciência e cultura descritas na CADH: as de caráter progressivo e as de 

exigibilidade imediata49. Inicialmente tratou das de caráter progressivo e, conforme já citado, 

se baseou no Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais ao estabelecer que:  

 

“[…] la plena efectividad de aquellos [DESC] `no podrá 

lograrse en un breve período de tiempo y que, en esa 

medida, `requiere un dispositivo de flexibilidad necesaria 

que refleje las realidades del mundo […] y las dificultades 

que implica para cada país el asegurar [dicha] 

efectividad´. En el marco de dicha flexibilidad en cuanto a 

plazo y modalidades, el Estado tendrá esencialmente, 

aunque no exclusivamente, una obligación de hacer, es 

decir, de adoptar providencias y brindar los medios y 

elementos necesarios para responder a las exigencias de 

efectividad de los derechos involucrados, siempre en la 

medida de los recursos económicos y financieros de que 

disponga para el cumplimiento del respectivo compromiso 

internacional adquirido. Así, la implementación 

progresiva de dichas medidas podrá ser objeto de 

rendición de cuentas y, de ser el caso, el cumplimiento del 

respectivo compromiso adquirido por el Estado podrá ser 

exigido ante las instancias llamadas a resolver eventuales 

violaciones a los derechos humanos”50. 

 

Em suma, à luz da jurisprudência evolutiva da Corte IDH, a obrigação de 

progressividade em matéria DESCA se fundamenta na necessidade de o Estado adotar 

medidas ao longo do tempo, essencialmente obrigações de fazer, que permitam um 

 
49 Cfr. Corte IDH. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala, Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentença de 23 de Agosto de 2018. Serie C No. 359, pár. 141. 
50 Cfr. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú, supra, pár. 102. 
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desenvolvimento paulatino desses direitos (proibição da inatividade do estado), sempre 

levando em consideração as suas possibilidades e recursos econômicos e com a possibilidade 

de exigência de uma prestação de contas nesse âmbito. Relembrando o dever derivado de não 

regredir, a Corte entende que as possíveis medidas redutíveis de direitos devem ser 

plenamente justificáveis, podendo ser revisadas pelos tribunais. 

Outro caso de extrema importância para trazer novos estandartes aos DESC foi 

o Acevedo Buendía e outros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría) vs. Peru (2009)51. 

Neste, a Corte empregou uma interpretação histórica da Convenção Americana de Direitos 

Humanos e considerou que seus elaboradores tiveram a intenção de garantir aos DESC certa 

obrigação jurídica de cumprimento e aplicação, inclusive através da atuação dos tribunais. 

Confirmou, nessa esteira, que no caso de descumprimento do dever de progressividade, os 

Estados poderão responder perante os tribunais pela violação de direitos humanos, inclusive 

nas Supremas Cortes. 

A Corte também seguiu o Comitê DESC, especialmente em sua Comentário 

Geral nº 352, quando alegou que a obrigação de implementar os DESC não deixa de ser 

imediata, pois se trata de um compromisso incondicionado e não limitado, e corresponde a 

cada Estado-parte uma obrigação mínima de assegurar a satisfação de pelo menos os níveis 

essenciais de cada um desses direitos53 (mínimo existencial). Ao Estado compete, por 

conseguinte, adotar medidas eficazes e que garantam o livre e pleno exercício dos DESCA, 

sem discriminação por quaisquer motivos, assim como adotar as disposições de direito interno 

 
51 Ao analisar o caso, a Corte sentenciou a sua capacidade para se pronunciar acerca do artigo 26 da Convenção. 

Nesse sentido, abordou que “Como todo órgano con funciones jurisdiccionales, este Tribunal tiene el poder 

inherente a sus atribuciones de determinar el alcance de su propia competencia (compétence de la compétence). 

Para hacer dicha determinación, la Corte debe tener en cuenta que los instrumentos de reconocimiento de la 

cláusula facultativa de la jurisdicción obligatoria (artículo 62.1 de la Convención) presuponen la admisión, por 

los Estados que la presentan, del derecho de la Corte a resolver cualquier controversia relativa a su jurisdicción. 

Además, el Tribunal ha señalado anteriormente que los términos amplios en que está redactada la Convención 

indican que la Corte ejerce una jurisdicción plena sobre todos sus artículos y disposiciones”. Em consequência, 

concluiu que “[…] puesto que el Perú es Estado Parte de la Convención Americana y ha reconocido la 

competencia contenciosa de la Corte, ésta es competente para decidir si el Estado ha incurrido en una violación o 

incumplimiento de alguno de los derechos reconocidos en la Convención, inclusive en lo concerniente al artículo 

26 de la misma”. Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros, Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 1 de julho de 2019, pár. 17. 
52 A Observação Geral nº 3 do Comitê DESC das Nações Unidas, que foi a que a Corte se valeu para interpretar 

o dever de progressividade, foi a que abordou a obrigação de adotar medidas até o máximo dos recursos 

disponíveis. Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales , Observación General No. 3, La índole de 

las obligaciones de los Estados Partes, quinto período de sesiones, 1990. Disponível em: < 

http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/Sepcomm3.htm>, acesso em 28.02.2020. 
53 Segundo a Observação Geral nº 3, “un Estado Parte en el que un número importante de individuos está privado 

de alimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial, de abrigo y vivienda básicos o de las formas más 

básicas de enseñanza, prima facie no está cumpliendo sus obligaciones”. Ibidem, parágrafo 10. 

http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/Sepcomm3.htm
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adequadas por meio de alterações legislativas ou de outro caráter que sejam necessários para 

fazê-los efetivos54.  

Foi a partir do caso Lagos del Campo vs. Perú (2017)55 que houve de fato uma 

mudança de paradigma em relação a implementação dos DESCA no Sistema Interamericano. 

Este precedente trouxe uma linha divisória entre duas formas de julgar as possíveis violações 

a essa classe direitos: por um lado, as afetações declaradas indiretamente, isto é, subordinadas 

a outros direitos civis e políticos reconhecidos na CADH e, por outro, as pronunciadas de 

forma direta através do artigo 26. Nesse sentido, ao analisar a violação ao direito a 

estabilidade laboral, a Corte reconheceu, uma vez mais, os princípios de independência, 

indivisibilidade e progressividade dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, 

afirmando a inexistência de hierarquia entre os direitos humanos, que sempre são exigíveis 

perante as autoridades competentes. Outros casos de relevância que tratam do direito ao 

trabalho são o Caso Trabajadores Cesados de Petroperú e outros vs. Perú (2017) e o Caso 

San Miguel Sosa y Otras vs. Venezuela (2018). 

Destarte, o caso Lagos del Campo vs. Perú trouxe definitivamente a relação 

entre os direitos humanos e a sua necessidade de garantia mútua – por exemplo, quando tratou 

do direito à seguridade social, a Corte declarou violado também o direito à propriedade 

privada (art. 21 da Convenção) e à proteção judicial (art. 25 da CADH)56, assim como quando 

abordou os direitos à saúde, à alimentação, e o acesso à água limpa determinou violado o 

direito à vida (art. 4º da CADH)57. Outro exemplo seria a alegação de que a violação do 

direito à saúde também viola o direito à vida e à integridade física (artigos 4º e 5º da 

Convenção). 

Em momento seguinte, a decisão da Corte no caso Poblete Vilches e outros vs. 

Chile (2018) também é relevante na matéria: a Corte declarou por unanimidade a 

responsabilidade internacional do Estado Chileno por não ter garantido ao senhor Vinicio 

Poblete Vilches o seu direito à saúde sem discriminação, mediante serviços necessários 

básicos e urgentes e respeitando a sua condição vulnerável de uma pessoa idosa. Destaca-se 

 
54 Cfr. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile, supra, pár. 104. 
55 CORTE IDH. Caso Lagos del Campo Vs. Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentença de 31 de Agosto de 2017. Serie C No. 340. 
56 Cfr. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas, sentença de 28 de Fevereiro de 2003; e 

Caso Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Controlaría) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentença de 1 de Julho de 2009. 
57 Na ocasião, a Corte IDH defendeu que “[…] no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado  de la 

vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se generen condiciones que le impidan o dificulten el 

acceso a una existencia digna”. Cfr. Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentença de 17 de Junho de 2005. Pár. 161. 
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que foi a primeira vez que a Corte analisou o direito à saúde como um direito autônomo 

decorrente do artigo 26, sendo a saúde não apenas a ausência de doenças, como também um 

estado completo de bem-estar físico, mental e social, derivado de um estilo de vida que 

permite que as pessoas alcancem um equilíbrio integral58.  

Como últimos destaques, temos os casos em que a Corte aborda o direito à 

seguridade social. Nessa linha, subsídios para a interpretação do artigo 26 também são 

encontrados em alguns Relatórios de Fundo da Comissão IDH, a exemplo do caso Opario 

Lemoth Morris e outros (Buzos Miskitos) vs. Honduras, onde a Comissão reconheceu que do 

artigo 26 se deriva a proteção dos direitos ao trabalho, condições laborais, saúde e seguridade 

social.  

Segundo a Comissão Interamericana, é dever essencial dos Estados assegurar 

que os trabalhadores participem e possam acessar informações adequadas e oportunas sobre 

saúde ocupacional no processo de elaboração de normas e políticas públicas nesse campo. O 

direito à saúde está bastante presente na agenda da Comissão e da Corte IDH, que insistem ser 

dever do Estado a regulação e a fiscalização dos sistemas de saúde, inclusive o desenho do 

financiamento destes através de seguradoras privadas – daí se constata a relevância do diálogo 

e da cooperação não só com os governos, como também com os atores privados para o efetivo 

cumprimento dos direitos humanos das populações. 

Por fim, os mais recentes casos de afetação aos DESCA julgados pela Corte 

IDH são o caso Muelle Flores vs. Perú (2019), em que restou declarada a violação autônoma 

e direta – pela primeira vez – do direito à seguridade social59, e o caso Comunidades 

Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina (2020), 

primeiro caso em que foi considerado violado pelo Estado o direito ao meio ambiente 

equilibrado (e a consequente afetação aos direitos à identidade cultural, à alimentação 

adequada e à água), o que confirma o giro jurisprudencial da Corte IDH em relação à 

exigibilidade direta dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, no marco de uma 

nova era de proteção direta e autônoma dos DESCA perante o Tribunal Interamericano. 

  

 

 

 

 
58 Cfr. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile, supra, pár.118.  
59 Voto proferido pelo juiz Eduardo Ferrer Mac-Gregor, no caso Muelle Flores vs. Peru. Excepciones 

preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentença de 6 de Março de 2019. pár. 171. 
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7. CONCLUSÃO  

Resta evidente a evolução gradual dos entendimentos da Corte e da Comissão 

IDH na implementação dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais na região 

latino-americana. Os casos paradigmáticos revelados devem ser considerados pelos Tribunais 

nacionais dos Estados-partes em suas decisões internas, para que seja de fato garantida a 

integralidade dos direitos humanos das populações das Américas. 

A partir da metodologia trazida pelo Controle de Convencionalidade, a 

administração pública interna em geral averiguará seus atos jurídicos e administrativos 

utilizando como parâmetro não apenas a Constituição local ou nacional, mas também os 

estandartes internacionais, que podem ser a jurisprudência, as opiniões consultivas da Corte, 

as recomendações emitidas, outras diretrizes e, claro, os tratados internacionais de direitos 

humanos. 

Para que haja uma efetiva cooperação internacional, devem estar envolvidos no 

processo, além do Poder Judiciário (que não deixa de ser a pedra angular para a aplicação da 

jurisprudência internacional no âmbito interno dos países), todos os atores da administração 

pública, além dos defensores públicos, acadêmicos, e a sociedade civil em geral, que possui 

um papel primordial nessa relação dialógica entre os Estados e os sistemas internacionais de 

proteção. Nessa esteira, relembrando que a América Latina é a região mais desigual do 

mundo, tais atores são essenciais para a efetivação plena dos direitos humanos, que já vimos 

que são indivisíveis: a garantia dos direitos civis e políticos é condição para a observância dos 

direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais e vice-versa, de modo que, quando um 

deles é violado, os demais também o são. 

Os DESCA, priorizados no presente trabalho, são de substancial relevância 

quando abordamos a temática da cooperação internacional. Os Estados, em seu dever de 

implementar os entendimentos mais protetivos aos seus cidadãos, devem ter a consciência que 

a efetiva proteção dos direitos fundamentais demanda não apenas políticas universalistas, mas 

específicas em favor de grupos socialmente vulneráveis. Somando-se ao processo de 

expansão dos direitos humanos, vislumbra-se o processo de identificação de novos sujeitos de 

direito, bem como a criação de tutela jurídica específica no plano internacional. 

Assim, conforme desenhado pela jurisprudência internacional, as mulheres, as 

crianças, a população afrodescendente, os migrantes, as pessoas portadoras de deficiência, os 

idosos, as populações tradicionais, dentre outras categorias vulneráveis, devem ser vistas nas 
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especificidades e peculiaridades de sua condição social - ao lado do direito à igualdade, surge, 

também, como direito fundamental, o direito à diferença, pois, considerando processos de 

“feminização” e “etnicização” da pobreza, percebe-se que as maiores vítimas de violação dos 

direitos econômicos, sociais e culturais são as mulheres e as populações afrosdescendentes. 

Daí a necessidade de adoção, ao lado das políticas universalistas, de políticas específicas, 

capazes de dar visibilidade a sujeitos de direito com maior grau de vulnerabilidade, visando 

ao pleno exercício dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. 

Vimos que a justiciabilidade dos direitos de segunda geração, especialmente do 

direito à educação e à saúde, deve ser orientada pelo princípio da aplicação progressiva dos 

direitos sociais, a demandar dos Estados a priorização e máxima alocação de recursos 

disponíveis para a implementação destes, assegurando a proibição do retrocesso social60 e 

vedação da inação estatal. Portanto, as alegações de incapacidade econômico-financeira ou 

ausência de normas regulamentadoras responsáveis pela concretização de políticas públicas 

não podem configurar um comportamento estratégico da Administração Pública de desviar-se 

das responsabilidades e dos compromissos assumidos.  

Ainda, é fundamental adotar medidas que assegurem uma maior exigibilidade 

dos DESCA, tais como a elaboração de indicadores técnico-científicos precisos capazes de 

mensurar os avanços e retrocessos na implementação desses direitos. No sistema global, o 

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais apenas contempla o 

mecanismo dos relatórios a serem encaminhados pelos Estados, como forma de 

monitoramento dos direitos que enuncia; já no sistema regional interamericano, há a previsão 

do envio de petições à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para a denúncia de 

violação do direito à educação e dos direitos sindicais, enunciados no Protocolo de São 

Salvador.  

Essa medição é crucial para a continuidade da relação dialógica entre os 

sistemas internacionais de proteção e o sistema interno de cada país, pois apenas através 

desses dados se torna possível um efetivo monitoramento e visibilidade das situações locais 

 
60 Segundo o Ministro Celso de Mello: “o princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos 

fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela 

formação social em que ele vive. A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas 

do Estado (como o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses 

direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, 

uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado (...). Em consequência desse 

princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los 

efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de 

frustrar- mediante supressão total ou parcial – os direitos sociais já concretizados. STF. ARE 639.337 AgR, rel. 

min. Celso de Mello, j. 23.08.2011, 2ª Turma, DJE de 15.09.2011.  
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pelos organismos internacionais, garantindo a potencialidade da litigância internacional em 

propiciar avanços internos no regime de proteção dos direitos humanos. Outra estratégia é 

assegurar a visita de relatores especiais sobre temas afetos ao direito ao desenvolvimento e 

aos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. As relatorias temáticas (sejam da 

ONU ou da OEA) constituem um eficaz meio de catalizar as atenções e dar visibilidade à 

determinada violação de direitos humanos, bem como de propor recomendações. 

Esta é a maior contribuição que a aderência e o compromisso com os 

organismos internacionais de proteção pode oferecer: fomentar progressos e avanços internos 

na proteção dos direitos humanos em um determinado Estado – por isso, a grande necessidade 

da cooperação entre os entes internos e os internacionais. De acordo com a professora 

Kathryn Sikkink, "o Direito Internacional dos Direitos Humanos pressupõe como legítima e 

necessária a preocupação de atores estatais e não estatais a respeito do modo pelo qual os 

habitantes de outros Estados são tratados. A rede de proteção dos direitos humanos 

internacionais busca redefinir o que é matéria de exclusiva jurisdição doméstica dos 

Estados"61. 

Se antes os Estados foram os protagonistas centrais da ordem internacional, 

vive-se hoje a emergência de novos atores internacionais, como as organizações 

internacionais, os blocos regionais, os indivíduos e a sociedade civil internacional, como as 

organizações não governamentais internacionais. O fortalecimento da sociedade civil, 

mediante uma network que alia e fomenta uma rede de interlocução entre entidades locais, 

regionais e globais, bem como a consolidação do indivíduo como sujeito de direito 

internacional, demandam a democratização dos instrumentos internacionais; demandam, 

ainda, a obediência às diretrizes internacionais e à própria justiça internacional. Portanto, o 

diálogo entre as cortes para a proteção dos direitos fundamentais, em especial dos DESCA, é 

a garantia de respeito à evolução desse sistema de network, cooperação, e progresso no 

contexto fático defasado e problemático da América Latina em geral. 
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RESUMO: 

O presente texto traz uma reflexão sobre a função legislativa na sociedade, sua importância 

como agente polinizador das necessidades da mesma, seja de forma endógena, ou como sendo 

um agente criador, e influenciador, de ideias que podem ultrapassar as meras necessidades 

locais e, desta forma, ajudar no aperfeiçoamento e implantação dos Direitos Humanos em 

outras sociedades. 

PALAVRAS-CHAVE: Função Legislativa. Sociedade organizada. Necessidades. Polinizador. 

Direitos Humanos. 

 

ABSTRACT: 

The present text brings a reflection about the legislative function in the society, your 

importance as polinator agent of the necessities of the same, be in an endogenous way, or as 

being creator agent and influenciador of ideas that can goes beyond the mere local necessities 

and, this way to help in the improvement and implantation of the Human Rights in other 

societies. 
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1. INTRODUÇÃO  

A utilização pelos Estados Ocidentais, dentre eles o Brasil, da teoria de 

separação dos poderes desenvolvida de modo sistemático3  por  Montesquieu4 em sua obra              

“Do espírito das leis”, na qual há uma divisão dos mesmos em Legislativo, Executivo e 

Judiciário, tem o objetivo de dividir o “poder”, evitando-se com isto sua concentração em um 

único indivíduo, ou indivíduos associados.  

Note-se que o “poder”, segundo o próprio Montesquieu5, acaba por distorcer e 

desvirtuar as relações humanas, pouco importando seja este “poder” exercido por um, por 

alguns ou por muitos. A realidade, segundo ele,  é que o homem que detém o poder é levado a 

dele abusar, e sendo assim, para que aqueles que detenham o “poder” sejam impedidos de 

abusar dele, faz-se necessário que, pela disposição das coisas, o próprio “poder” freie o 

“poder”, daí a concepção de Montesquieu em sua teoria da divisão dos poderes, justamente 

com a finalidade de dividir o “poder” ao invés de deixá-lo nas mãos de um único homem, ou 

indivíduos associados. 

Assim, neste sistema o “poder” atua repartido, e dentro desta repartição cada 

fração inspeciona as demais e todas equilibram-se entre si. Nesta dinâmica ocorre o 

denominado “Freios e contrapesos” ou “Check and balances”, expressão utilizada por Walter 

Bagehot ao analisar a Constituição Britânica, na parte em que descreve a Constituição dos 

Estados Unidos da América6.  

 Nesta autonomia reside um pressuposto de validade para os Estados 

Democráticos, pressuposto estampada inclusive na Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789 em seu artigo 16 que estabelecia desde então que: “Toda sociedade, na qual 

a garantia dos direitos não é assegurada nem a separação dos poderes determinada, não tem 

constituição”7, o que significa dizer claramente que sem a separação dos poderes não há a 

existência de uma Constituição, pelo menos no que concerne a essência democrática. 

 
3 Dallari, Dalmo de Abreu. O Estado Federal. 2ª ed., p.37, São Paulo: Saraiva Educação, 2019. 
4 Montesquieu, Charles de Secondat, Baron de, 1689-1755. Do Espírito das Leis.  p.230, São Paulo: Matin 

Claret, 2014.  
5 Ibid., p. 229. 
6 Bagehot, Walter. The English Constituiton. Second Edition, p. 172,  1873. 
7 Comparato, Fábio Kinder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 12ª ed., São Paulo: Saraiva Educação, 

2019. 
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Menções a divisão dos poderes também são encontradas ainda, a título de 

exemplo: na Constituição Francesa de 17918, que inclusive foi a gênese do ciclo 

constitucional daquele país; no artigo 22 na “Declaração dos Direitos e Deveres do Homem e 

do Cidadão da Constituição Francesa de 17959;  na Constituição Mexicana de 1917, em seu 

artigo 49; Declaração de Virgínia  de 177610, artigo 5, e, Constituição dos Estados Unidos da 

América de 1787 em seus artigos I a III. 

O Brasil, sem adentrarmos minuciosamente no estudo de todas as suas 

constituições, a começar pela primeira outorgada em 1824, mostrou clara tendência em adotar 

a teoria da tripartição dos poderes de Montesquieu, o que pode ser visto na primeira 

Constituição Republicana de 1891 em seu artigo 15 ao colocar que: “São órgãos da soberania 

nacional o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, harmônicos e independentes entre 

si.”. 

A atual Constituição Federal de 198811 traz em seu artigo 2º a tripartição dos 

poderes ao ditar que: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”.  

Assim, o artigo 2º da Constituição Federal de 1988 traduz a tripartição dos 

poderes, a independência dos mesmos, mas, ao mesmo tempo sua interdependência, na 

medida em que para atuarem em harmonia, os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 

funcionam com limitações mútuas, de forma separada, independente e harmônica, porém, 

dentro de uma unidade. 

No presente trabalho o Poder Legislativa será o centro da pesquisa, e todas as 

análises recairão sobre o mesmo. Poder Legislativo que inclusive é o primeiro dos poderes 

mencionados por Montesquieu em sua obra “Do Espírito das Leis”12, merecendo, portanto, 

uma análise mais detida, até pelo fato de ser, referido poder, a extensão da figura do povo, que 

elege seus membros para atuarem, em tese, na busca dos melhores interesses da sociedade que 

ele povo compõe.  

 
8 FRANÇA. Constituição Francesa de 1791. Disponível em: http://www.fafich.ufmg.br/~luarnaut/const91.pdf. 

Acesso em: 27 de fevereiro de 2020. 
9 Comparato, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 12ª ed., p. 170, São Paulo: Saraiva 

Educação, 2019. 
10 Ibid., p.128. 
11 Brasil, [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 

1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 27 de 

fevereiro de 2020. 
12 Montesquieu, Charles de Secondat, Baron de, 1689-1755. Do Espírito das Leis.  p.230, São Paulo: Matin 

Claret, 2014. 

http://www.fafich.ufmg.br/~luarnaut/const91.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Ao Poder Legislativo cabe a tarefa de legislar, legiferar, ou seja, elaborar leis, 

regras, normas. Esta é sua função básica central, por que não dizer primária. 

O produto final de referida seara de atuação do Legislativo, espera-se que seja 

o espelhamento dos anseios dos indivíduos que compõe a sociedade. Sociedade que, como já 

mencionado elege seus membros com tal desiderato, assim sendo, pode-se dizer que pelas 

mãos do legislador é que se dá a gênese normativa que afeta a sociedade. 

Como dito alhures, a Constituição Federal de 1988 adotou a teoria da 

tripartição dos poderes, mas não só isto, há uma evidente absorção de princípios relativos a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789,  e da Constituição Francesa de 

1971 que deu início ao ciclo constitucional Frances veiculando àquela Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão.  

No que tange a tripartição dos poderes, elemento importante nesse trabalho, a 

tripartição dos poderes encontrada na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988  

reflete a adesão da teoria de separação dos poderes de Montesquieu aqui já comentada, sendo 

importante pontuar que Montesquieu foi um filósofo político na era do Iluminismo13, que foi, 

em suma, um movimento de ideias que intentava estimular a luta da razão contra a 

autoridade14, e segundo Saffo Testoni Binetti15, racionalizar a condição do homem,  de 

maneira a lhe permitir uma renovação da vida e um crescimento geral de seu bem-estar, e para 

tal, tais princípios seguiam um vetor voltado à reformas sociais e econômicas, novas 

legislações, racionalização das instituições, um sistema de educação coletivo, etc. 

Na Constituição Federal de 1988, encontramos claramente tal influência 

axiológica e principiológica, por exemplo: em seu Preâmbulo, em seus Títulos I (Dos Direitos 

Fundamentais), II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), IV (Da Organização dos 

Poderes). Cabe aqui tecer uma nota, no entanto, a de que segundo entendimento do STF em 

ADI n. 2.071, de relatoria do Ministro Carlos Velosso16, o Preâmbulo da Constituição Federal 

encontra-se na órbita política do constituinte, e reflete a posição ideológica do mesmo, não 

tendo, portanto, relevância jurídica, pois apresenta, em regra, a proclamação e exortação dos 

princípios existentes na Constituição, sendo que, tais princípios, inscritos na Carta 

constitucional são que constituem normas centrais de reprodução obrigatória.  

 
13 Kelly, Paul et al. O livro da política. 1ª ed., p. 110-111, São Paulo: Globo, 2013. 
14 Binetti, Saffo Testoni. Iluministmo. In: Bobbio, Norberto. Dicionário de política. 13ª edição,  vol. 1, p.605, 

Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2010. 
15 Ibid., p.608-609. 
16 STF – ADI n.º 2.076, DJ de 8-8-2003, v.u., rel. Ministro Carlos Velosso.  
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Não há, desta feita, como analisar o Poder Legislativo sem atentar-se para 

mencionado histórico da humanidade, o que com certeza levaria a conclusões anencéfalas e  

descoladas do substrato essencial dos motivos que contribuíram até mesmo para sua 

existência e objetivo. 

Outro ponto relevante, ao se tratar do Poder Legislativo, está no fato de que se 

tomarmos cada sociedade que o adota em sua estrutura ─ dentro do princípio da teoria da 

divisão dos poderes aqui já mencionada, e numa sociedade democrática ─, é possível tê-lo 

como elemento polinizador tanto de ideias e ações contra a tirania, o despotismo, o 

autoritarismo, o absolutismo, a desigualdade, etc., quanto de ideias positivas de boas práticas 

ao coletivo; sendo que tal prerrogativa deve desenvolver-se tanto numa seara local, quanto 

numa seara global, pois são os pólens disseminados nas sociedades, resultado da troca entre 

estas sociedades, em seus mais variados locais geográficos, que permitem a  produção dos 

frutos e a reprodução dos ideários da humanidade direcionados à uma evolução constante e 

compartilhada por todos.   

Neste cenário, ao se tratar de Direitos Humanos, enquanto defesa dos interesses 

das minorias, não há como não se ter em mente que, muito embora eles venham refletir um 

sentimento, que se espera seja Global, materializado em uma mobilização internacional na 

defesa de tais interesses supraindividuais, o certo é que há uma relevante importância de que 

os Estados realmente legiferem em sintonia com os anseios e necessidades de suas 

sociedades. 

O legislador assim, se apresenta como um agente de relevante papel neste 

contexto, visto que ele vem da sociedade e é eleito por seus pares. Todavia, será que o 

legislador atua com qualidade por esta sociedade após eleito? Será que o legislador perscruta 

o fenômeno social e as formas de melhorá-lo? Ou será que ele atua segundo convicções 

próprias ou de maiorias específicas que representam as ideias e objetivos de minorias da 

sociedade.  

São questões que têm impacto direito na normatividade que age sobre a 

sociedade e, sim, podem influir positiva ou negativamente em questões de Direitos Humanos 

locais e globais, pois cada avanço alcançado no meio social serve de referência para novos 

avanços por menores que possam parecer. 

As leis, como fruto do trabalho legiferante, podem espelhar as situações 

oriundas do fenômeno social, mas também pode acabar espelhando situações distorcidas e 

distantes da sociedade, esta é uma questão que merece ser estudada com toda certeza. 
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Nas palavras de Rui Barbosa17: 

 

“Não é das leis a culpa dos males. De Leis não é que 

necessitamos, para os corrigir. Mente, ou ignora as 

nossas instituições, quem disser que precisamos de leis, a 

fim de proteger a liberdade. Desconhece-as, ou falta 

cientemente à evidência delas, quem sustentar que 

carecemos de leis, para manter a ordem. Nem para a 

defesa da autoridade, nem para a do direito se há mister, 

neste país, de textos completos na clareza, na previdência 

e na sanção. O que nos míngua, é o homem, a 

consciência, a cultura do dever, a capacidade cívica, a 

intereza moral dos costumes. E, dada essa lacuna, todas 

as leis são inúteis na tentativa de prevenir a opressão, ou 

a anarquia”. 

 

O tema do presente estudo permite analisar um conjunto considerável de 

situações filosóficas, sociais e de direito dentre outras,  o que seria inviável e 

contraproducente para o formato permitido para  fins de elaboração desse trabalho, assim,  

diante deste vasto conjunto de matéria prima, o que se aspira é trazer à discussão alguns 

pontos que se entende serem relevantes para o entendimento da  função legislativa ante a 

sociedade e, sua importância  para esta enquanto agente criador e influenciador de ideias que 

podem extrapolar necessidades locais e, com isto ajudar no aperfeiçoamento e implantação 

dos Direito Humanos em outras sociedades. 

Para cumprir tal desiderato, será utilizada uma metodologia pautada em revisão 

bibliográfica de obras, textos, legislações, etc., disponíveis nas áreas de conhecimento a serem 

estudadas. 

 

 

 

 

 

 
17 Ribeiro, Luiz Rezende de Andrade. Dicionário de conceitos e pensamentos de Rui Barbosa. p. 242, São Paulo: 

EDART – São Paulo – Livraria Editora, 1967. 
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2. O PODER LEGISLATIVO  

 

2.1 O PODER LEGISLATIVO DENTRO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 

BRASILEIRO 

O Brasil, em sua Carta Magna de 1988, dando sequência a uma posição  

histórica iniciada em 182418,  como asseverado alhures, adotou  como modelo a teoria da 

tripartição dos poderes de Montesquieu. 

Insta ressalvar que a Constituição Política do Império do Brasil de 1824, 

outorgada por D. Pedro I, previa em seu artigo 10 quatro Poderes Políticos: o Poder 

Legislativo, o Poder Moderador, o Poder Executivo, e o Poder Judicial. Somente a partir da 

Constituição Republicana de 189119, em seu artigo 15, é que se formou efetivamente a 

tripartição dos poderes da teoria de Montesquieu. 

A atual Constituição Federal de 198820 traz em seu artigo 2º a tripartição dos 

poderes ao ditar que: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.  

Até este ponto de análise o que se tem é a previsão do Poder Legislativo na 

Carta Maior, o que para este trabalho significa a materialização do Poder em termos 

constitucionais. Sucede, entretanto, que o modelo de Organização do Estado adotado pelo 

Brasil deve ser considerado para fins de localizar referido poder no ordenamento pátrio em 

sua completa amplitude. 

Explica-se. O Brasil, ou melhor, a República Federativa do Brasil em sua 

Constituição de 1988, segundo Uadi Lammêgo Bulos21:  

 

“(...) qualificou a organização Estado brasileiro como 

político-administrativo. Significa que as entidades 

integrantes da República Federativa do Brasil – União, 

 
18 Brasil, [Constituição (1824)]. Constituição Política do Império do Brasil: outorgada em 25 de março de 1824. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm. Acesso em: 06 de abril 

de 2020. 
19 Brasil, [Constituição (1891)]. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil: promulgada  em 24 de 

fevereiro de 1891. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm. 

Acesso em: 06 de abril de 2020. 
20 Brasil, [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 

1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 27 de 

fevereiro de 2020. 
21 Bulos, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed., p. 922, São Paulo: Saraiva, 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Estados, Distrito Federal e Municípios – encontram 

supedâneo em diretrizes e normas constitucionais de 

observância compulsória pelos Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário.”, e que tais entidades devem 

conviver sem conflito de atribuições. 

 

Tal colocação pode ser observada no artigo 1º da Constituição Federal, que traz 

os Estados, Municípios e Distrito Federal como entidades que compõem a “União”, que 

segundo Alexandre de Morais22: “(...) é entidade federativa autônoma em relação aos Estados-

membros e municípios, constituindo pessoa jurídica de Direito Público Interno, cabendo-lhe 

exercer as atribuições da soberania do Estado brasileiro.”. 

Da mesma forma descreve a inteligência do artigo 18 do mesmo diploma, que 

estabelece a organização político-administrativa nacional como abrangendo a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, destacando ainda que referidos entes da 

Federação são todos autônomos nos termos previstos na Constituição Federal. 

O saudoso Celso Ribeiro Bastos23 destaca, nesta temática tratada, no artigo 18 

da Constituição Federal, a inclusão dos municípios na Estrutura Federativa brasileira, o que 

fugiu do modelo mais clássico de federação, todavia, pontua que o texto constitucional de 

1988 manteve uma regra de ouro, que dita que a União tem hegemonia na atividade 

legislativa em todos os seus níveis, o que, acaba por evanescer a participação do Estado em tal 

seara, ou seja, para o autor:  

 

“O Estado brasileiro na nova Constituição ganha níveis 

de centralização superiores à maioria dos Estados que se 

consideram unitários (...) Continuamos, pois, sob uma 

Constituição eminentemente centralizadora, e se alguma 

diferença existe relativamente à anterior  é no sentido de 

que esse mal (para aqueles que entendem ser um mal)se 

agravou sensivelmente.”. 

 

Assim temos na Constituição Federal de 1988, que o Poder Legislativo 

brasileiro está presente em todos os entes da Federação, ou seja, na União (Congresso 

 
22 Moraes, Alexandre de. Direito Constitucional. 30 ed., p.288. São Paulo: Atlas, 2014. 
23 Bastos, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 16. ed., p.258-259, São Paulo: Saraiva, 1995. 
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Nacional, artigo 44), nos Estados (Assembleias Legislativas, artigo 27), no Distrito Federal 

(Câmara Legislativa, artigo 32) e nos Municípios (Câmara dos Vereadores, artigo 29)24.  

Como mais adiante, no presente trabalho, será analisada a questão os Direitos 

Humanos, sejam estes direitos tanto oriundos de uma produção legiferante interna, quanto de 

uma produção externa ao Estado brasileiro findamos este item sobre o  Poder Legislativo 

concluindo sua incidência na Constituição Federal na esfera da União, detentora da 

hegemonia da atividade legislativa como dito, onde tem-se que a análise da Carta 

Constitucional, permiti identificar que a mesma regula o Poder Legislativo em seus artigos de 

números 44 a 75, inclusive o processo legislativo. No artigo 44 encontramos que: “O Poder 

Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal.”. 

Conforme explica José Afonso da Silva25, sobre a organização do Poder 

Legislativo pátrio: “É da tradição constitucional brasileira a organização do Poder Legislativo 

em dois ramos, sistema denominado bicameralismo, que vem  desde o Império, salvo 

limitações contidas nas Constituições de 1934 e 1937 (...)”. 

É curial ter-se bem claro, que o órgão que efetivamente exerce o Poder 

Legislativo no Brasil é o “Congresso Nacional”, e não a Câmara dos Deputados ou mesmo o 

Senado Federal, que constituem-se uma divisão daquele, mesmo que sendo órgãos autônomos 

segundo Fernando Dias Menezes de Almeida26, que assim descreve:  

 

“Segundo o Direito vigente no Brasil, o Poder Legislativo 

compõem-se de duas casas: a Câmara dos Deputados e o 

Senado Federal. As duas juntas formam o Congresso 

Nacional, que não é uma terceira casa, mas o todo por 

elas formado e que corporifica o Poder Legislativo 

tomado em sua integralidade. Em termos Jurídicos, a 

partir do texto constitucional, de rigor, há que se entender 

que o órgão que exerce o Poder Legislativo – este 

compreendido como uma das vertentes do Poder soberano 

 
24 O Brasil não possui mais Territórios, que foram extintos pelo artigos 14 e 15 da Constituição de 1988,  
25 Silva, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24 ed., p. 509, São Paulo: Malheiros Editores, 

2005. 
26 Almeida, Fernando Dias Menezes de. In: Canotilho, J. J. Gomes [et al]. Comentários à Constituição do Brasil. 

1ª edição, p. 997, São Paulo: Editora Saraiva, 2013.  
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da República Federativa do Brasil – é o Congresso 

Nacional”. 

 

Logo, como pontua Paulo Gustavo Gonet Branco27, o Congresso Nacional 

opera por duas casas, sendo uma a Câmara dos Deputados que representa o povo e, o Senado 

Federal que representa os Estados e o Distrito Federal.  

 

2.2 A FUNÇÃO DO PODER LEGISLATIVO  

José Afonso da Silva28 elucida a função do “Poder Legislativo” primeiro 

explicando que na seara da divisão de Poderes, tal expressão assumi duas ideias, uma primeira 

que repousa no sentido de função legislativa, que pode ser visa no artigo 44 da Constituição 

Federal e, uma segunda ideia que veste o sentido de órgão ou órgãos que exercem a função 

legislativa, sentido que pode ser observado no texto do artigo 2º da Carta Maior. Assim, para 

o autor: 

  

“Poder Legislativo, é, pois, o órgão coletivo (ou conjunto 

de órgãos coletivos), composto de membros eleitos pelo 

povo, destinado a exercer a função de legislar e outras 

que a doutrina costuma destacar. Quando se fala em 

‘funções’ do Poder Legislativo se está pensando nas 

funções que se atribuem aos órgãos desse Poder. 

Esquematicamente, podemos dizer que as funções 

fundamentais do Poder Legislativo são a de 

representação, a de legislação, a de legitimação da 

autuação governamental e a de controle”. 

 

Celso Ribeiro Bastos29 leciona, no tocante a função do Poder Legislativo, que 

sua função primordial típica é a de elaborar: “(...) normas genéricas e abstratas dotadas de  

força proeminente dentro do ordenamento jurídico, a que se denominam leis.”. 

Uadi Lammêgo Bulos30 coloca que:  

 
27 Branco, Paulo Gustavo Gonet. Organização dos Poderes. In: Mendes, Gilmar Mendes; Branco, Paulo Gustavo 

Gonet. Curso de direito constitucional. 7ª edição, p.911, São Paulo: Saraiva, 2012. 
28 Silva, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 2ª ed., p. 383-384, São Paulo: Malheiros 

Editores, 2006. 
29 Bastos, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 16. ed., p.303, São Paulo: Saraiva, 1995. 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

411 
 

“O Poder Legislativo é o primeiro dos Poderes do Estado, 

na classificação de Montesquieu (...) Cumpre-lhe a função 

típica de criar leis. Pouco importa se o produto legislado 

é fruto de um momento, quiçá de uma aspiração 

passageira ou ocasional, erigida para satisfazer meros 

anseios da sociedade de consumo. O certo é que ao Poder 

Legislativo incumbe produzir a lei, com suas 

características universais, tanto intrínsecas como 

extrínsecas”. 

 

Dirley da Cunha Júnior31, Paulo Gustavo Gonet Branco32, Alexandre de 

Moraes33 colocam as funções típicas do Poder Legislativo como sendo as de legislar e 

fiscalizar, o que não destoa das explicações de José Afonso da Silva, pois este ao invés de 

utilizar o termo fiscalizar, faz uso do termo controle por questão terminológica. 

Ocorre, também, que embora legislar seja a função típica do Poder Legislativo,  

o mesmo, de modo secundário, ou de forma atípica, também tem as funções de administrar e 

julgar, segundo os doutrinadores, dentre eles Celso Ribeiro Bastos34, Uadi Lammêgo Bulos35.  

Dentro do que se propõem o escopo do presente trabalho, a função do Poder 

Legislativo que será considerada para análise será sua função legislativa de criar leis, normas 

que inovem a ordem jurídica.  

 

 

3. A LEI, O PROCESSO LEGIFERANTE E OS DIREITOS HUMANOS 

Neste último tópico serão abordados a “Lei”, o “Processo Legiferante” e os 

“Direitos Humanos”.   

Note-se, que a temática até aqui abordada é rica em muitos aspectos e permite 

inúmeros desdobramentos teóricos no desenvolvimento da pesquisa, todavia, não haveria 

como detalhar tais desdobramentos de cada item até aqui abordado sem, com isto, correr o 

risco de prejudicar o conteúdo dos mesmos e desviar o objetivo pretendido, que é refletir 

 
30 Bulos, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed., p. 1076, São Paulo: Saraiva, 2015. 
31 Júnior, Dirley da Cunha. Curso de Direito Constitucional. 6ª ed., p.1021, Salvador: Editora Juspodivm, 2012. 
32 Branco, Paulo Gustavo Gonet. Organização dos Poderes. In: Mendes, Gilmar Mendes; Branco, Paulo Gustavo 

Gonet. Curso de direito constitucional. 7ª edição, p.911, São Paulo: Saraiva, 2012. 
33 Moraes, Alexandre de. Direito Constitucional. 30 ed., p.429. São Paulo: Atlas, 2014. 
34 Bastos, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 16. ed., p.303-304, São Paulo: Saraiva, 1995. 
35 Bulos, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed., p. 1076, São Paulo: Saraiva, 2015. 
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sobre a importância da função legislativa na sociedade, sua importância como agente criador, 

e seu papel de influenciador, características que podem trabalhar necessidades da sociedade e, 

desta forma, também ajudar no aperfeiçoamento e implantação dos Direitos Humanos em 

âmbito local e em outras sociedades.  

Então, haveria uma ordem mais adequada sobre qual tema abordar primeiro?                

A Lei? O Processo Legiferante? ou os Direitos Humanos?  

Tais questionamentos, podem até denotar uma certa impressão de que a ordem 

dos fatores não altera o produto, todavia, parece ser mais assertivo neste primeiro momento da 

análise buscar uma definição, mesmo que pequena, de cada um destes elementos citados, para 

então procurar trabalhar-se uma resposta aos questionamentos propostos, e assim definir-se 

um caminho para o melhor entendimento do presente estudo. 

Sendo assim, iniciemos, sem nenhuma pretensão já em vista, pela definição do 

termo “Lei”, para então partir para as demais. 

O que vem a ser “Lei”? Qual a sua definição?  

O termo “lei” tem amplo espectro, que atinge os mais variados escopos de 

análise, entretanto, o escopo que interessa neste estudo é o jurídico, e será este o foco da 

análise. Tal balizamento de análise é importante de ser feito, para evitar digressões quanto ao 

tema principal objetivado pelo estudo.   

Destarte, em Vicente Ráo36 encontramos que o vocábulo “lei”, filosoficamente, 

é perscrutado interna e externamente. Internamente quanto ao próprio ser a que se refere, ou 

seja, a uma determinante intrínseca que resulta na realização do efeito que é próprio deste 

próprio ser. Externamente, por sua vez, é: “(...) a enunciação da maneira constante e 

invariável de existir ou de agir, de uma coisa, ou fenômeno.”.    

Já no trato em direito, o autor coloca que “lei” se apresenta com duplo sentido, 

um amplo e outro mais restrito. No sentido amplo Vicente Ráo37 explica que “lei” 

compreende:  

 

“(...) toda norma geral de conduta que define e disciplina 

as relações de fato incidentes no direito e cuja 

observância o poder do Estado impõe coercitivamente, 

como são as normas legislativas, as costumeiras e as 

 
36 Ráo, Vicente. O Direito e a Vida dos Direitos. 7ª ed. Anotada e atualizada por Ovídio Rocha Barros Sandoval, 

p. 294-295, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. 
37 Ibid., p.295. 
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demais, ditadas por outras fontes de direito, quando 

admitidas pelo legislador (...).” 

 

No que concerne ao sentido mais restrito, o autor segue em seu raciocínio 

esclarecendo que o vocábulo “lei” é tratado quanto ao seu sentido próprio e formal, num trato 

mais preciso, ou seja, “lei” enquanto: “(...) norma geral de direito formulada e promulgada, 

por modo autêntico, pelo órgão competente da autoridade soberana e feita valer pela proteção-

coerção, exercida pelo Estado.”. 

  André Franco Montoro38 explica que a palavra “lei”:  

 

“(...) está ligada ao conceito de norma do comportamento 

humano, isto é, à lei ética moral ou humana e, 

especialmente, à lei jurídica. Neste sentido falamos da               

Lei das 12 Tábuas, na Áurea, na Lei do Inquilinato ou na 

Lei de Defesa do Consumidor.” 

 

Para Miguel Reale39, “Lei” em acepção genérica corresponde a: “(...) toda  

relação necessária, de ordem causal ou funcional, estabelecida entre dois ou mais fatos, 

segundo a natureza que lhes é própria. É neste sentido amplo que nos referimos tanto às leis 

éticas como leis sociais, ou às físico-matemáticas.”. Dentro desta construção, Miguel Reale 

continua descrevendo que as leis éticas: “(...) quando implicam diretivas de comportamento, 

pautando objetivamente as formas de conduta (...) se denominam propriamente normas, 

abrangendo as normas morais, as jurídicas e as de tato social, também chamadas de  costume 

social.”. O autor, assim, nesta linha de construção sobre “Lei”, nos domínios do Direito, 

traduz a mesma como: “(...) uma regra ou um conjunto ordenado de regras”.  

A perspectiva de Miguel Reale40 em suas colocações mostra-se importante, 

visto que traz os elementos “norma” ou “regras” à tona, e possibilita deixar evidente que 

“norma” e “lei” não são a mesma coisa, sendo esta uma espécie daquela que corresponde ao 

gênero. Deste modo, segundo o autor, o termo “Lei”, enquanto uma regra ou um conjunto 

ordenado de regras, somente existirá quando a norma escrita for constitutiva de direito, for 

capaz de:  
 

38 Montoro, André Franco. Introdução à ciência do direito. 31ª ed., p. 344, São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2014. 
39 Reale, Miguel. Lições preliminares de direito. 22ª ed., p. 162-163, São Paulo: Saraiva, 1995. 
40 Ibid., p. 163. 
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“(...) introduzir algo novo com caráter obrigatório no 

sistema jurídico em vigor disciplinando comportamentos 

individuais ou atividades públicas (...) somente a lei, em 

seu sentido próprio, é capaz de inovar no Direito já 

existente, isto é, de conferir, de maneira originária, pelo 

simples fato de sua publicação e vigência, direitos e 

deveres a que todos devemos respeito.” 

 

Importa tais digressões com vistas a ter lúcido que nem todas as normas 

correspondem a “leis” necessariamente. As definições de Vicente Ráo e Miguel Reali aqui 

abordadas deixam claro o caráter de obrigatoriedade inerente as “Leis”, obrigatoriedade 

imposta pelo Estado.  

Concluindo então este primeiro item que foi a conceituação de “Lei”, valemo-

nos de dois pontos ressaltados pelos professores Miguel Reale e Vicente Ráo, e que se 

mostram de relevante contribuição para o entendimento temático pretendido, quais sejam: 

Segundo Miguel Reale41, ainda em termos de diferenciar “lei”, enquanto 

espécie de norma, de outros institutos normativos:  

 

“(...) não são leis os regulamentos ou decretos, porque 

estes não podem ultrapassar os limites postos pela norma 

legal que especificam ou cuja execução se destinam. Tudo 

o que nas normas regulamentares ou executivas esteja em 

conflito com o disposto na lei não tem validade, e é 

suscetível de impugnação por quem se sinta lesado.” 

 

E, por fim, Vicente Ráo42 contribui com a análise da temática afirmando que a 

“lei” deve revestir-se de muitos atributos, ou virtudes, para atingir sua finalidade de disciplina 

social:  

“Deve ser justa, mantendo igualdade entre os que nela 

incidem e atribuindo a cada qual o que é seu; honesta, 

não contendo nota alguma de torpeza ou contrária à 

 
41 Ibid., p. 163. 
42 Ráo, Vicente. O Direito e a Vida dos Direitos. 7ª ed. Anotada e atualizada por Ovídio Rocha Barros Sandoval, 

p. 295, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. 
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moral; possível, preferindo o medíocre possível ao ótimo 

impossível; útil, favorecendo, efetivamente, o interesse 

geral; manifesta, revelando ser a clareza qualidade 

própria da lei; breve, dispondo e não disputando; e devem 

as leis, também, ser poucas, porque ubi plures sunt leges, 

major est litium foetura.” 

  

Vencido o trabalho de definir o que vem a ser “Lei”, o segundo ponto será a 

realização do mesmo com relação ao que vem a ser “O Processo Legiferante”? 

Como já colocado no presente estudo, o Brasil adotou a utilização da teoria de 

separação dos poderes desenvolvida por Montesquieu. O artigo 2º da Constituição Federal de 

198843 dita os poderes da União como sendo o Legislativo, Executivo e Judiciário, poderes 

harmônicos e independentes entre si. 

Fora visto também no item 2.2 que o Poder Legislativo é órgão coletivo (ou 

conjunto de órgãos coletivos), cuja composição é eleita pelo povo e, que segundo Celso 

Ribeiro Bastos44 é destinado a exercer a função típica de legislar, de elaborar normas 

genéricas e abstratas dotadas de força sobrejacente no ordenamento jurídico, que são 

denominadas leis. 

Igualmente foi visto que, nas lições de Dirley da Cunha Júnior45, Paulo 

Gustavo Gonet Branco46, Alexandre de Moraes47, que as funções típicas do Poder Legislativo 

são as de legislar e fiscalizar, este último, na abordagem de José Afonso da Silva48, controlar.    

Deste modo, descortina Vicente Ráo49 que, dentro desta seara, temos que ao 

Poder Legislativo ─ que é um dos poderes da União (Estado); no presente caso, Estado 

democraticamente organizado, logo, Estado de Direito, com fulcro no modelo da separação 

dos poderes e na garantia dos direitos fundamentais do homem ─, cabe, por intermédio de 

câmaras de representação popular, que formam o chamado poder legislativo, editar normas 
 

43 Brasil, [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 

1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 03 de 

maio de 2020. 
44 Bastos, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 16. ed., p.303, São Paulo: Saraiva, 1995. 
45 Júnior, Dirley da Cunha. Curso de Direito Constitucional. 6ª ed., p.1021, Salvador: Editora Juspodivm, 2012. 
46 Branco, Paulo Gustavo Gonet. Organização dos Poderes. In: Mendes, Gilmar Mendes; Branco, Paulo Gustavo 

Gonet. Curso de direito constitucional. 7ª edição, p.911, São Paulo: Saraiva, 2012. 
47 Moraes, Alexandre de. Direito Constitucional. 30 ed., p.429. São Paulo: Atlas, 2014. 
48 Silva, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 2ª ed., p. 383-384, São Paulo: Malheiros 

Editores, 2006. 

 
49 Ráo, Vicente. O Direito e a Vida dos Direitos. 7ª ed. Anotada e atualizada por Ovídio Rocha Barros Sandoval, 

p. 295, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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gerais de direito, normas estas que passarão pelo crivo do poder executivo que poderá 

sancioná-las, promulga-las e publicá-las, e, também pelo poder judiciário, a quem caberá 

aplica-las na solução dos conflitos submetidos ao seu julgamento.  

Para materializar esta sua missão, diga-se função,  o Poder Legislativo lança 

mão do chamado Processo Legiferante, que em nossa Constituição Federal de 198850 

encontra-se na Secção VIII (Do Processo Legislativo) do Título IV (Da Organização dos 

Poderes), Capítulo I (Do Legislativo), Seção VIII (Do Processo Legislativo), artigos 59 e 

seguintes. Esclarece o mencionado artigo 59, que o processo legislativo compreende a 

elaboração de emendas à Constituição, de leis complementares, de leis ordinárias, de leis 

delegadas, de medidas provisórias, de decretos legislativos e de resoluções; colocando em seu 

parágrafo único que: “Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e 

consolidação das leis.”. 

Processo legislativo, dentro do Poder Legiferante ou Legislativo, nas palavras 

de José Afonso da Silva51: “(...) é um conjunto de atos preordenados visando a criação de 

normas de Direito. Estes atos são: (a) iniciativa legislativa; (b) emendas; (c) votação; (d) 

sanção e veto; (e) promulgação e publicação.”.  

Paulo Gustavo Gonet Branco52 coloca o processo legislativo como um conjunto 

de atos a serem cumpridos para que uma proposição normativa venha se tornar uma norma de 

direito.  

Em Celso Ribeiro Bastos53 encontramos que: “Entende-se por processo 

legislativo, o conjunto de disposições constitucionais que regula o procedimento a ser 

obedecido pelos órgãos competentes, na produção dos atos normativos que derivam 

diretamente da própria Constituição.”. 

Neste ponto, para não se estender nas diversas definições doutrinarias que 

acabam por convergir para  mesma linha de interpretação da temática, escolhemos a visão de 

Lenio Luiz Streck e Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira54, que contribuem no sentido de 

asseverarem que o processo legislativo em sentido estrito: “(...) é uma cadeia ou sequência de 

de atos próprios do Poder Legislativo que estão normativa e especificamente interligados, 

 
50 Constituição da República Federativa do Brasil, 45 edição. São Paulo: Saraiva, 2011. 
51 Silva, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24 ed., p. 524-524, São Paulo: Malheiros 

Editores, 2005. 
52 Branco, Paulo Gustavo Gonet. Organização dos Poderes. In: Mendes, Gilmar Mendes; Branco, Paulo Gustavo 

Gonet. Curso de direito constitucional. 7ª edição, p.934, São Paulo: Saraiva, 2012. 
53 Bastos, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 16. ed., p.312, São Paulo: Saraiva, 1995. 
54 Streck, Lenio Luiz; Oliveira, Marcelo Andrade Cattoni de. In: Canotilho, J. J. Gomes [et al]. Comentários à 

Constituição do Brasil. 1ª edição, p. 1121, São Paulo: Editora Saraiva, 2013.  
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tendo por objetivo realizar a tarefa primordial de um regime democrático: a promulgação de 

leis, que representa o retrato da produção democrática do direito.” 

Com uma abordagem sempre em sentido estrito, os autores ainda pontuam com 

relevância a finalidade, condições de admissibilidade e fases do processo legislativo, onde:  

a.) A finalidade constitucionalmente estruturada do processo legislativo reside 

na elaboração democrática do Direito; 

b.) As condições de admissibilidade do processo legislativo são quatro:                          

1.) o funcionamento do Poder Legislativo; 2.) a apresentação do projeto; 3.) a existência de 

quorum para deliberar e; 5.) a ordem do dia; 

c.) Por fim, as fases que compõem o processo legislativo se apresentam em 

número de três: 1.) a iniciativa, que seria a fase introdutória do processo; 2.) o exame dos 

projetos apresentados nas comissões permanentes ou em comissão especial, ao que se seguem 

as discussões dos mesmos em Plenário, seguido da decisão e a revisão que se revesti de 

caráter de fase constitutiva, e finalmente, 3.) a fase final em que há a atribuição de validade. 

A importância de se ter claro como funciona o processo legislativo, repousa no 

fato de se ter bem lúcido que até se chegar a materialização de uma lei propriamente dita,                 

a mesma, enquanto projeto, passa por discussões entres os parlamentares, que representam o 

povo que os elegeu. Trata-se de momento importante, que também reflete o Estado 

Democrático de Direito. 

Evidentemente que tema processo legislativo é um tema amplo e repleto de 

peculiaridades, todavia, para o aqui almejado, até para evitar uma avolumada, tediosa e 

extensa descrição de dispositivos legais, que em nada contribuiriam ao foco aqui pretendido, o 

simples ressaltar do instituto já atende ao desiderato pretendido. 

Por fim, resta-nos enfrentar o exame sobre o que vem a ser “Os Direitos 

Humanos”?  

Partindo para uma primeira definição de plano, extraímos de André de 

Carvalho Ramos55, que os direitos humanos inserem-se em uma das várias designações e 

termos utilizados para se referir aos direitos essenciais do indivíduo para o exercício da vida 

digna, direitos de todo aquele que se enquadre na condição humana, atributo que preenchido 

estende a abrangência de tais direitos a qualquer indivíduo, portanto, são considerados direitos 

de todos. Neste diapasão o autor apresenta uma série de designações, e termos, usadas para se 

referir a tais direitos de cunho essenciais: “(...) direitos humanos, direitos fundamentais, 

 
55 Ramos, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 1ª ed., p. 48-51. São Paulo: Saraiva, 2014. 
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direitos naturais, liberdades públicas, direitos do homem, direitos individuais, direitos 

públicos subjetivos, liberdades fundamentais.”, deixando claro que a variação da terminologia 

pode ser notada nos diplomas nacionais e internacionais. 

Explica Ramos56 ainda, que “direitos humanos” e “direitos fundamentais” 

correspondem a expressões de uso corrente no século XXI, e que o próprio Direito 

Internacional não se mostra regular na utilização do primeiro, havendo casos em que, 

recentemente, fez uso da expressão “direitos fundamentais” na Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, Carta que reside na seara das normas internacionais, 

todavia pontua, que seria uma diferença entre ambas, o fato dos direitos humanos não serem 

sempre exigidos no Âmbito interno de um Estado, e isto se deveria a matriz internacional, o 

que não ocorre com os direitos fundamentais, que correspondem àqueles direitos positivados 

internamente em um Estado, e em detrimento disto passível de cobrança judicial. Os direitos 

humanos assim, teriam inspiração jusnaturalista sem maiores consequências e, os direitos 

fundamentais teriam matriz constitucional. 

Segundo Onuma Yasuaki57:  

 

“Não há uma definição comum de direitos humanos nos 

principais instrumentos internacionais de direitos 

humanos (...) Entretanto, levando-se em conta os 

principais instrumentos internacionais de direitos 

humanos, bem como as teorias prevalecentes sobre 

direitos humanos, esse tipo de definição universalista vem 

sendo adotada não só nos países ocidentais e/ou 

desenvolvidos, mas em escala global.” 

  

Para Onuma Yasuaki58 os direitos humanos são direitos do ser humanos pelo 

simples fato de ser humano, para o autor:  

 

“(...) o valores mais importante e universal é o bem-estar 

material e espiritual da humanidade. Direitos humanos 

 
56 Ibid., p. 51. 
57 Yasuaki, Onuma. Direito Internacional em perspectiva transcivilizacional: questionamento da estrutura 

cognitiva predominante no emergente mundo multipolar e multicivilizacional do século XXI. p. 242, Belo 

Horizonte: Arraes Editores, 2017. 
58 Ibid., p. 250. 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

419 
 

são uma específica – juridicista, individualista e moderna 

– formulação de um propósito universal para tal bem-

estar (...) O mecanismo dos direitos humanos é uma 

contrapartida à soberania do Estado moderno.” 

 

Dalmo de Abreu Dallari59 defini a expressão direitos humanos como sendo: 

“(...) uma forma abreviada de mencionar os direitos fundamentais da pessoa humana.”, 

vincula-os a existência, capacidade de desenvolvimento e possibilidade de uma vida plena  

por parte da  pessoa humana sem os mesmos, por serem condições mínimas necessárias a uma 

vida em sociedade. São condições e possibilidades, que agregam, segundo o autor: “(...) as 

características naturais dos seres humanos, a capacidade de cada pessoa e os meios de que a 

pessoa pode valer-se como resultado da organização social.”, e finaliza: “É a esse conjunto 

que se dá o nome de direitos humanos.”. 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho60 que, ao abordar a questão sobre direitos 

humanos, inicia elucidando que a  sociedade só surge, só se concebe legitimamente, se 

oriunda do acordo dos seres humanos, que antes viviam do estado de natureza e, sob os 

chamados direitos decorrentes de sua natureza (direitos naturais), e a este acordo de todos, a 

esta anuência de todos, sem exceção, se dá o nome de “pacto social”, que dispensa um 

documento escrito, muito embora não seja proibido sua materialização em um texto solene, 

como foi o caso da “declaração de Direitos” no século XVIII.  

Ocorre, segue o autor, que para que a sociedade se preservasse era necessário 

um Poder Político, que para ser formado, institucionalizado, organizado e limitado, o povo, 

enquanto comunidade oriunda do pacto social realizado, gerou um chamado poder 

constituinte, cuja composição era de representantes vindo do próprio povo. Este poder 

constituinte, por sua vez, edita a Constituição, que é a lei do Poder.  

Continua em sua construção dissertando, que o Estado contemporâneo, teve 

sua gênese de um propósito voltado a evitar a condição de arbítrios dos governantes, e como 

resultado houve a emersão de um governo de leis e não de homens, o chamado “Estado de 

Direito”. Este Estado de Direito: “(...) significa que o Poder Político está preso e subordinado 

a um Direito Objetivo, que exprime o justo.”. 

 
59 Dallari, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. 2ª ed., p. 12-13, São Paulo: Moderna, 2004. 
60 Ferreira Filho, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 15ª e., p.17-22, São Paulo: Saraiva, 2016. 
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Os direitos fundamentais, pelo que se interpreta do estudo de Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho61, eclodem justamente do fato de que a vida em sociedade de seres 

humanos naturalmente livres e dotados de direitos, tem no pacto social uma forma de:  

 

“(...)definir os limites que os pactuantes consentem em 

aceitar para esses direitos. A vida em sociedade exige o 

sacrifício que é a limitação do exercício dos direitos 

naturais. Não podem todos ao mesmo tempo exercer todos 

os seus direitos naturais sem que daí advenha a balburdia, 

o conflito (...) a vida em sociedade presume uma 

coordenação do exercício por parte de cada um de seus 

direitos naturais. Direitos de que ninguém abre mão, 

exceto na exata e restrita medida imprescindível para a 

vida em comum.” 

 

Dentro disto, os direitos fundamentais (em sua primeira face), segundo Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho62, constituem limitações ao poder, sendo que nada pode contra estes 

direitos fundamentais o próprio Poder Político, estabelecido pela Constituição, e que se traduz 

a garantia institucional do pacto social; definindo estes direito fundamentais: “(...) a fronteira 

entre o que é lícito e o que não o é para o Estado. E, limitando o poder, deixam fora de seu 

alcance um núcleo irredutível de liberdade.” 

Visto ser o tema Direitos Humanos extremamente vasto e não unívoco, não 

entraremos em uma abordagem mais aprofundada sobre a sua origem histórica, sua evolução, 

etc., pois, muito embora se mostre uma temática apaixonante, nos levaria a redação de um 

compêndio desnecessário para o escopo aqui objetivado. Este zelo está sendo tomado, 

justamente pela amplitude das ramificações que nos se apresentam a cada tópico trabalhado, 

mas, que podem se mostrar cantos de sereias, no sentido de provocar desvio do foco. 

Assim sendo, para finalizar esta pequena abordagem sobre o significado de 

Direitos Humanos, permitimo-nos trazer observação relevante apresenta Hilary Poole63 ao 

tratar do que chama de alicerce da Lei dos Direitos Humanos. A autora esclarece que:  

 
61 Ibid., p. 19-21. 
62 Ibid., p. 22. 
63 Poole, Hilary, et. al. Direitos Humanos: referências essenciais. p. 91, São Paulo: Editora da Universidade de 

São Paulo, 2007. 
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“A lei internacional de direitos humanos é um corpo de 

instrumentos e normas consuetudinárias que, embora 

acordada entre países, rege muito mais as relações entre 

os Estados e seus povos do que entre um país e outros.        

Ou seja, os países pactuaram, no âmbito internacional, 

um comportamento a ser adotado no plano nacional.                     

A maneira como o Estado trata seus cidadãos passa a ser 

uma questão de direito internacional, bom como 

nacional.” 

 

Concluídas as considerações sobre a identificação resumida do que vêm a ser 

“Lei”, “Processo Legiferante” e “Direitos Humanos”, e respondendo aos questionamentos 

feitos no início deste item do trabalho podemos considerar, diante dos autores citados que, se 

o ser humano saiu de seu estado natural para um estado de sociedade, formando uma 

comunidade oriunda de um pacto social; e, neste processo deu origem a um Poder Político, 

que no Estado de Direito significa que este Poder Político está preso, e subordinado, a um 

Direito Objetivo64 e, que este povo, através de representes compostos por seus membros 

editam a Constituição (a lei do Poder), e ainda, que os direitos humanos são direitos de todos, 

enquanto seres humanos,  direitos de cunho essenciais para a vida digna, temos que seria mais 

plausível se falar primeiro em “Direitos Humanos”, mesmo que empiricamente, depois em 

“Leis” e, por fim em “Processo Legiferante”, afinal as leis só existem devido ao pacto social, 

que antecedeu as leis, pois o ser humano vivia sob direitos naturais como apontado. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

Os elementos colhidos neste estudo permitem caminhar no sentido de ter o 

“Poder Legiferante”, ou Poder Legislativo, como elemento essencial num estado democrático 

de direito, aderente a teoria da tripartição dos poderes.  

O poder legiferante, formado por representantes compostos por membros do 

povo, e eleitos por seus pares, ou seja, o povo, tem a função típica de legislar, de criar leis, 

além de outras como vimos. 

 
64 Ibid., p.18 
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Os direitos humanos,  tratando aqui de forma sintética,  tratam sobre a 

existência, a capacidade de desenvolvimento e possibilidade de uma vida plena por parte da 

pessoa humana, condições mínimas sem as quais macularia a vida em sociedade, como 

assenta Dalmo de Abreu Dallari65. 

Aos legisladores, por assim ser, fração mínima do povo que são, cabem as 

confecções das leis, que no trato em direito como vimos, constituem direitos, deveres, etc., e 

lidam com conceitos e diretivas de comportamento, de conduta, cuja observância é imposta 

coercitivamente pelo Estado. 

O legislador atua na vida da sociedade, vida esta que se desenvolve em um 

mundo de normas como bem ressalta Norberto Bobbio66, ao esclarecer que:  

 

“Acreditamos que somos livres, mas na realidade, 

estamos envoltos em uma rede muito espessa de regras de 

conduta que, desde o nascimento até a morte, dirigem 

nesta ou naquela direção as nossas ações. A maior parte 

dessas regras já se tornaram tão habituais que não nos 

apercebemos mais da sua presença (...) Toda nossa vida é 

repleta de placas indicativas, sendo que algumas ordenam 

e outras proíbem um certo comportamento.” 

 

Recorrendo ainda a Jean-Jaques Rouseau67 para retratar como deve ser esta 

sensibilidade epidérmica do legislador em seu ofício, temos que o mesmo ensina que: 

 

“Tal como o arquiteto, antes de construir um grande 

edifício, observa e sonda o solo a fim de verificar se este é 

capaz de sustentar o peso, o sábio legislador não 

principia redigindo boas leis em si mesmas, mas investiga 

antes se o povo ao qual as destina está apto a assimilá-

las.” 

 

 
65 Dallari, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. 2ª ed., p. 12-13, São Paulo: Moderna, 2004. 
66 Bobbio, Norberto. Teoria da norma jurídica. 6ª ed., p. 25-26, São Paulo: EDIPRO, 2016. 
67 Rousseau, Jean-Jacques. Do contrato social: princípios do direito político. p.63, São Paulo: EDIPRO, 2000. 
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 No caso da Constituição da República Federativa do Brasil de 198868, temos 

em seu artigo 14, a previsão de que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, 

com valor igual para todos. Neste ponto então nos voltamos para  Hilary Poole69 que com 

feliz simplicidade elucida que: “O sufrágio universal baseia-se na crença de que todo ser 

humano tem o direito de ajudar a governar-se a si próprio.”. 

Tal comentário  mostra-se  importante,  na medida em que demonstra que o 

legislador acaba por atuar como agente propiciador, pelo menos em tese, deste desejo do ser 

humano de ajudar a governar-se a si próprio. 

A Carta Magna Brasileira70 ainda prevê em seu artigo 5º, §3º que: “Os tratados 

e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 

Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 

serão equivalentes às emendas constitucionais.”. 

Portanto, o Poder Legislativo pátrio também tem atuação direta, dentro de suas 

atribuições constitucionais, na análise e aprovação, ou rejeição, total ou parcial, de tratados e 

convenções internacionais sobre direitos humanos.  

A responsabilidade do Poder Legiferante, assim sendo, na compreensão, e 

espelhamento, das reais necessidades da sociedade organizada é ampla, assim como, ampla é 

sua relevância como agente polinizador dos direitos humanos. 

Ocorre, que para tal essencialidade materializar-se, como visto, mostra-se 

necessário que o legislador investigue o povo a quem representa, como explica Jean-Jaques 

Rouseau71 em lição pinçada aqui alhures. 

Tal cenário, todavia, esbarra na natureza da representação dos parlamentares 

eleitos pelo povo, ou seja, se seria uma representação cuja natureza permite ou não uma 

cobrança por parte do povo que os elegem. 

Observe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil72 estampa no 

parágrafo único do artigo 1º que: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.”. Referido termo 

“representantes”, ou “representação”, é repetido nos artigos 45 e 46 da Carta Maior, que 

 
68 Constituição da República Federativa do Brasil, 45 edição. São Paulo: Saraiva, 2011. 
69 Poole, Hilary, et. al. Direitos Humanos: referências essenciais. p. 55, São Paulo: Editora da Universidade de 

São Paulo, 2007. 
70 Constituição da República Federativa do Brasil, 45 edição. São Paulo: Saraiva, 2011. 
71 Rousseau, Jean-Jacques. Do contrato social: princípios do direito político. p.63, São Paulo: EDIPRO, 2000. 
72 Constituição da República Federativa do Brasil, 45 edição. São Paulo: Saraiva, 2011. 
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tratam da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, sendo que no que concerne àquele é 

vinculada a representação ao povo, e a este aos Estados e o Distrito Federal.  

Para Goffredo Telles Junior73, a representação aqui não é de natureza jurídica, 

trata-se sim de uma representação de natureza política, e portanto, não tem as mesma 

implicações inerentes a natureza da representação jurídica quanto ao mandato, dentre elas o 

poder do mandante, ou outorgante do mandato, de revogar o instrumento outorgado por 

sufrágio.  

Como resultado desta situação fática, Goffredo Telles Junior74 explica que o 

parlamentar está desobrigado, porque lei nenhuma diz o contrário, de prestar contas a seu 

eleitorado, povo, e muito menos é responsável por seus atos, pairando sobre si apenas a 

responsabilidade política, que pode lhe sujeitar no máximo a sanções como a censura de seus 

chefes e líderes, e até a expulsão do partido em que está filiado. Para o autor75:  

 

“Em verdade, o que acontece é o seguinte: embora sem 

mandato, destituídos dos poderes da representação 

autêntica, os parlamentares são chamados representantes 

para lembra-lhes que se devem portar como se fossem, 

realmente, representantes e mandatários; como se a sua 

missão tivesse a natureza do mandato, cumprindo-lhes 

cuidar, em consequência, não de seus próprios interesses, 

mas dos interesses da coletividade.” 

 

Goffredo Telles Junior76 ainda ressalta que:  

 

“Parlamentos que se afastam dos anseios do povo, que 

legislam com displicência, ou são apáticos, preguiçosos, 

ausentes, são Parlamentos que quebram os quadros de 

seu sistema de referência, violam o imperativo ético que é 

a razão de ser de sua existência, e perdem o excelso título 

de representantes políticos do povo.” 

 
 

73 Telles Junior, Goffredo. O povo e o poder. 3ª ed., p. 60-61, São Paulo: Saraiva, 2014. 
74 Ibid., 61. 
75 Ibid., 62. 
76 Ibid., 63. 
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Neste ponto da conclusão, a título de contraponto, insta trazer o pensamento de 

Dalmo de Abreu Dallari, que sobre uma perspectiva crítica coloca em dúvida o sistema de 

tripartição dos poderes adotado pelo Brasil, sistema tratado neste trabalho para situar o Poder 

Legislativo.  

Segundo a visão de Dalmo de Abreu Dallari77,  o sistema de tripartição dos 

poderes é meramente formalista, e nunca foi efetivamente praticado; neste sistema os Órgão 

do Estado sempre atuaram num meio de intensa interpenetração, onde um órgão atua na esfera 

de atos dos outros poderes – o que vimos neste estudo serem as chamadas funções atípicas 

dos poderes – ou mesmo, estes órgãos atuam exercendo algum tipo de influência de fatores 

extralegais, o que na opinião do autor propicia um desequilíbrio na igualdade entre os 

poderes, onde algum dos mesmos acaba por predominar sobre os demais, o que daria uma 

mera roupagem de separação entre os mesmos. 

Comenta ainda que Dallari78 que:  

 

“A sociedade plena de injustiças criada pelo liberalismo, 

com acentuadas desigualdades e a efetiva garantia de 

liberdade apenas para um pequeno número de 

privilegiados, foi construída à sombra da separação de 

poderes. Apesar desta, houve e tem havido executivos 

antidemocráticos e que transacionam de fato com o poder 

legislativo, sem quebra das normas constitucionais. Não 

raro, também o legislativo, dentro do sistema de 

separação dos poderes, não tem a mínima 

representatividade, não sendo, portanto, democrático. E 

seu comportamento, muitas vezes, tem revelado que a 

emissão de atos gerais obedece às determinações ou 

conveniências do executivo. Assim, pois, a separação dos 

poderes não assegurou a liberdade individual nem o 

caráter democrático do Estado.”. 

 

A conclusão inevitável, portanto, é que o Poder Legiferante tem papel 

fundamental no trato e disseminação dos direitos humanos, o que torna de alta relevância um 

 
77 Dallari, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 19ª ed., p. 185, São Paulo: Saraiva, 1995. 
78 Ibid., p. 185 
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olhar mais cuidadoso, e criterioso, da sociedade para com este Poder que compõe a tripartição 

dos poderes, no regime constitucional do Estado Democrático de Direito. 

Seu papel moderno deve ser o de representar uma sociedade que cada vez mais 

ultrapassa fronteiras domésticas em suas relações com outras sociedades. Nas palavras de  

Lenio Luiz  Streck79:  

 

“São sociedades, cada vez mais, ‘sem centro’, o que pode 

ser visto da perspectiva de avançado processo de 

globalização ou de internacionalização na tematização e 

no tratamento das questões econômicas, políticas, 

ecológicas, etc., que mobilizam a opinião pública mundial 

e transcendem tanto os mercados regionais quanto os 

Estados nacionais.” 

 

Seu mister também é o de atuar no sentido de fiscalizar a efetivação dos 

direitos humanos materializados, pois como bem leciona Norberto Bobbio80: 

 

“Deve-se recordar que o mais forte argumento adotado 

pelos reacionários de todos os países contra os direitos do 

homem, particularmente contra os direitos sociais, não é a 

sua falta de fundamento, mas a sua inexequibilidade. 

Quando se trata de enunciá-los, o acordo é obtido com 

relativa facilidade, independentemente do maior ou menor 

poder de convicção de seu fundamento absoluto; quando 

se trata de passar à ação, ainda que o fundamento seja 

inquestionável, começam as reservas e as oposições. O 

problema fundamental em relação aos direitos do homem, 

hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. 

Trata-se de um problema não filosófico, mas político.” 

 

 
79 Streck, Lenio Luiz; Oliveira, Marcelo Andrade Cattoni de. In: Canotilho, J. J. Gomes [et al]. Comentários à 

Constituição do Brasil. 1ª edição, p. 1119, São Paulo: Editora Saraiva, 2013. 
80 Bobbio, Norberto. A era dos direitos. 7ª ed., p. 15-16, Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
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O dever institucional que atualidade mundial impõe cada vez mais ao Poder 

Legiferante, ou Poder Legislativo, com respeito ao trato e disseminação dos Direitos 

humanos, exige da sociedade, que elege os seus representantes que o compõe, por um lado, 

um maior preparo e conhecimento de questões estruturais deste Poder Legislativo, e por outro, 

uma característica desta mesma sociedade de ser mais participativa em termos coletivos e 

políticos.  

Sobre o dissertado aqui a respeito dos direitos humanos, nos fica uma certa 

reticencia quando é feito uso da expressão “condições mínimas” como usada por Dalmo de 

Abreu Dallari81, isto porque, sobre os direitos humanos e seus operadores repousa, ou pelo 

menos espera-se que repouse, uma nobre função de mostrar ─ através de sua produção 

doutrinária, de pesquisa, normativa das mais variadas formas, etc.─, aos seres humanos,          

que os seres são humanos, e portanto, dignos de liberdade, igualdade de direitos e 

oportunidades, de fraternidade, à vida, à moradia e à terra, ao trabalho em condições justas, à 

saúde, à educação, ao meio ambiente, etc.. 

A ideia de um “mínimo”, ou “condições mínimas” necessárias, passa a 

impressão, de que uma certa quantificação atenderia requisitos de necessidades das mais 

diversas, como elencado acima, e este atender, também atingiria a seres humanos dos mais 

diversos tipos e condições sociais sem maiores dificuldades. Passa uma ideia, assim, que 

nestas condições estar-se-ia equilibrando a balança de todo o conteúdo, ou pelo menos grande 

parte, abrangido pelos direitos humanos. 

Uma perspectiva mais construtiva, mas passível de um estudo, talvez fosse a 

que trilhasse uma abordagem em que se objetivasse não um mínimo necessário, ou 

“condições mínimas”, mas sim a produção de uma centelha a partir de um mínimo necessário, 

todavia, este processo iniciado deste ponto, pela centelha,  caminharia num movimento 

perpétuo de ações relacionadas aos direitos humanos constantes, que alimentariam outras 

ações relacionadas aos direitos humanos, gerando novos resultados que cumulativamente 

alimentariam mais outras tantas ações relacionadas aos direitos humanos, num verdadeiro 

moto-contínuo a germinar melhores condições em todos os planos da vida do ser humano 

num vetor de melhora infinita, pelo menos enquanto existir o ser humano. 

Concluindo, fica então a sugestão para um posterior estudo sobre as 

consequências de uma participação da sociedade no contexto aqui estudado, ou seja, qual 

seria o impacto de uma cidadania ativa frente ao Poder Legiferante na busca da efetivação dos 

 
81 Dallari, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. 2ª ed., p. 12-13, São Paulo: Moderna, 2004. 
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direitos humanos; ou, também, qual o melhor modelo de sistema de governo para a atuação do 

Poder Legiferante visando atender a sociedade que o elege.  
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