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POLIFONIA - REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA 

DE DIREITO 

 

 

NOTA DO EDITOR – EDITOR’S NOTE:  

 

Em seu 6º. Número, a Polifonia - Revista Internacional da Academia Paulista de 

Direito enriquece-se com a participação de um Conselho Editorial cada vez mais dinâmico, 

interdisciplinar e representativo do momento atual e dos vários espaços de pesquisa brasileiros e 

internacionais. 

A par disso,  o interesse crescente da comunidade científica e do público em geral 

desenvolve-se a partir da participação dos vários eventos organizados pela Academia, sobretudo de 

seu Congresso Internacional, já em sua 2ª edição e preparando-se para a 3ª., em que irá discutir os 

caminhos do Direito após a pandemia. 

O advento do fenômeno pandêmico, muito embora tenha trazido consequências para 

os trabalhos dos ACADEMIA PESQUISA, Núcleos de Pesquisa, Estudos, Extensão e Participação 

da Sociedade, não alterou a condução e as conquistas da Academia Paulista de Direito (APD), 

notadamente na repercussão de seu trabalho de liderança, seja na resistência e na expressão de uma 

concepção de mundo calcada no processo civilizacional do Direito e seu rumo firme em direção a 

uma sociedade internacional de plenitude dos Direitos Humanos, da Democracia e da Ecologia; seja 

no que diz respeito à criação e instalação de novos Núcleos, voltados à recuperação histórica da 

construção jurídica em diálogo com outros saberes e práticas, seja na participação que tiveram 

Academia, Acadêmicos, Acadêmicas, Pesquisadores e Pesquisadoras em eventos de relevo e 

construtivos do ponto de vista científico, estrutural e sistêmico. 

Os artigos do presente número dão conta parcial da pujança do Congresso 

Internacional, sendo certo que ainda nos próximos 2 números, a serem publicados no 1º. Semestre de 

2021, teremos o seguimento da divulgação das importantes contribuições ao evento. 
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Além disso, entre os artigos aprovados para publicação, está a contribuição de 

pesquisadores, pesquisadoras, professores e professoras, além de Acadêmicos e Acadêmicas, todos 

representativos dos vários espaços de excelência em que atuam os juristas brasileiros, trazendo temas 

e abordagens inovadores e voltados ao desenvolvimento de caminhos diversos e importantes.  

Na Seção "Memória", o presente número traz o texto da conferência proferida pelo 

então Senador André Franco Montoro, Professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

na 33ª. Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC, realizada na Bahia, 

em 10 de julho de 1981. O tema, tão caro à história e aos feitos da Academia Paulista de Direito 

(APD), é a necessidade de reforma do ensino jurídico no Brasil, a partir de uma perspectiva crítica. O 

discurso, cujo texto foi publicado na Revista de Informação Legislativa do Senado Federal, em seu 

número 72, naquele mesmo ano, tem, agora, publicação extremamente oportuna. Com efeito, em 

nosso tempo de ataque gratuito à ciência e ao conhecimento científico, é importante lembrar o papel 

da SBPC - entidade que congrega cientistas brasileiros e estrangeiros e tem como missão a promoção 

do progresso científico - tão relevante na luta pela redemocratização brasileira. Franco Montoro, que, 

no ano seguinte, na preparação da abertura política, viria a ser eleito Governador de São Paulo, refere 

as dificuldades do ensino jurídico em seu tempo e advoga sua mudança, citando autores importantes 

como Roberto Lyra Filho, Michel Miaille, Alfredo Lamy Filho, assim como Oliveira Vianna e San 

Tiago Dantas, seus colegas, Patronos da Academia Paulista de Direito (APD). Para o saudoso 

político e professor o que devia inspirar e guiar a transformação da educação jurídica seria a busca da 

justiça, como resistência à tendência, que denunciava, de se estabelecer como mero instrumento de 

poder. Eram tempos de luta pela legitimidade contra uma legalidade que oprimia e excluía. A Polifonia 

presta mais esta homenagem ao Franco Montoro, uma das personagens da afirmação do Estado 

Democrático de Direito. 

 

A experiência da pandemia tem sido difícil, mas vem revelando a capacidade humana 

de superação, sobretudo por meio da colaboração e da solidariedade. 
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Aos leitores e leitoras de Polifonia, convidamos, uma vez mais, à participação ativa e 

crítica nos projetos da Academia Paulista de Direito (APD). 

 

 

ALFREDO ATTIÉ JR 

TITULAR DA CADEIRA SAN TIAGO DANTAS 

PRESIDENTE DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO 

 

 

 

RESUMO: 

As atividades da Academia em 2020, sua resposta construtiva aos novos desafios, com a realização 

de eventos internacionais e a criação de novos Núcleos de Pesquisa.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito. Polifonia. Pandemia. II Congresso Internacional da Academia 

Paulista de Direito. 

KEYWORDS: Law. Polifonia – São Paulo Law Academy International Law Review. Pandemic. 

II International Congress of the São Paulo Law Academy. 
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SESSÃO MEMÓRIA 

 

UMA VISÃO CRÍTICA DO DIREITO 

 

A CRITICAL VIEW OF THE LAW 

André Franco Montoro1  

 

Ark:/80372/2596/v6/002 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Uma reflexão crítica sobre o direito, tal como vem sendo ensinado em nossos 

cursos, impõe-se aos que desejam ter uma visão objetiva da realidade jurídica e das 

possibilidades de atuação do advogado nas transformações e mudanças de nossa vida social. 

 

Em geral, o ensino do direito em nossas faculdades limita-se exclusivamente ao 

estudo das normas jurídicas estabelecidas pelo Estado (Constituição, Códigos, Leis), 

interpretadas e aplicadas pelos órgãos oficiais (Juízes, Tribunais, órgãos da Administração 

Pública). 

Como consequência, o papel do estudante consistirá em assimilar esse direito, 

para assegurar sua continuidade. 

Será correta essa posição? O campo do direito se limitará ao das normas 

jurídicas estatais? Só o Estado é fonte do direito? O estudante de hoje, jurista de amanhã, será 

um instrumento a serviço do poder e da ordem estabelecida? 

 

 

2. O DIREITO QUE SE ENSINA ERRADO 

Discordando do atual sistema de estudos, o Professor ROBERTO LYRA 

FILHO, da Universidade de Brasília, proferiu notável conferência sobre a reforma do ensino 

jurídico, à qual deu o significativo título: "O DIREITO QUE SE ENSINA ERRADO" (UnB, 

Brasília, 1980) e na qual fórmula veemente denúncia contra a forma porque o direito é 

 
1 Conferência proferida pelo então Senador André Franco Montoro, Professor da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, na 33ª. Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC, 

realizada na Bahia, em 10 de julho de 1981. 
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geralmente abordado no ensino de nossas faculdades. Na mesma linha critica do direito, tal 

como vem sendo abordado no ensino universitário, situam-se os estudos de MIALLE,  Uma  

Introdução  Crítica ao  Direito, Ed. Moraes, Lisboa, 1979;  SAN  TIAGO  DANTAS,  A  

Educação  Jurídica e a Crise Brasileira, Rev. Forense, nº 159, 1955; HENRY STEINER, 

Tradições e Tensões  na Educação  Jurídica  Brasileira:  um  Estudo sobre a Mudança Sócio-

Econômica e Legal, Cadernos da PUC, Rio, 1974; FALCAO NETO, "Classe dirigente e 

ensino jurídico:  uma  releitura  de San  Tiago  Dantas",  in  Revista  da  Ordem  dos  

Advogados  do   Brasil, vol. 8, 1977, Crise da Universidade e Crise do Ensino Jurídico, 1977; 

ALFREDO LAMY FILHO, A  Crise  do  Ensino  Jurídico e a Experiência do CEPED; CAIO 

TACITO, Currículo Mínimo do Curso de Direito, Justificativa do Projeto, UEG, Rio, 1972, A 

Estrutura da Universidade e as Exigências do Meio Brasileiro. 

A abordagem do direito em nossos cursos, em geral, é estática, parcial e 

paralisante. Estática, porque vê o direito como um sistema completo, fechado, perfeito, sem 

lacunas e sem contradições. Parcial, porque só considera, no amplo campo do direito, as 

normas jurídicas estatuídas pelo Estado, limitando assim o campo do direito ao "direito 

oficial". E, finalmente, paralisante, porque atribui ao direito e aos juristas uma função 

conservadora dessa ordem oficial estabelecida. 

 

Uma consideração mais atenta do direito vivo ou da realidade jurídica, que se 

desenvolve e agita no seio das sociedades contemporâneas, nos levará a superar essa postura e 

substituí-la por uma abordagem dinâmica, global e progressista do direito. 

 

 

3. ABORDAGEM GLOBAL 

Só o Estado é a fonte de direitos? O direito estabelecido pelo Estado esgota o 

campo da realidade jurídica? Poderíamos repetir hoje a frase de KELSEN: "Todo direito é 

direito estatal"? 

Se partimos da ideia redutora do direito ao ordenamento jurídico estatal, único 

e hermético - observa ROBERTO LYRA FILHO -, já teremos estabelecido, nesse primeiro 

passo, o engano que vai gerar tudo o mais. O direito não pode ser captado na sua inteireza sob 

a ótica do Estado e dos interesses dominantes. Nem há um só conjunto de normas no seio da 

sociedade. 
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Pelo contrário, a vida do direito é mais complexa e mais dinâmica. 

Permanentemente, as necessidades. sociais e os conflitos de interesses vão gerando novos 

direitos e constituindo ordenamentos que regulam a vida de amplos setores da sociedade. Isso 

ocorre no plano internacional e no plano interno. 

No plano internacional, e fora da esfera estatal, forças, interesses e ideais 

antagônicos atuam continuamente na formação de novos direitos e novas relações jurídicas. 

De um lado, atuam movimentos em defesa dos direitos humanos, da descolonização e 

libertação de nações, de proteção às minorias marginalizadas, de preservação da natureza. É 

preciso lembrar que os progressos alcançados no reconhecimento dos direitos humanos, 

inclusive sua Declaração Universal pela Assembleia das Nações Unidas - apesar da sua 

limitação-, não constituem uma dádiva generosa dos Estados ou dos governos, mas uma 

conquista que é fruto da sofrida luta social e histórica de muitas gerações. De outro lado, 

poderosas forças econômicas atuam também no plano internacional, gerando direitos e 

relações jurídicas de proteção de seus interesses em todo o mundo. Sirva de exemplo o 

chamado Acordo Trilateral celebrado em 1973 por 300 representantes de firmas 

multinacionais-, ou melhor, transnacionais, provenientes dos EUA, Europa e Japão. Como 

informa o Professor ALDO FERRER, em seu estudo sobre "A Comissão Trilateral e a 

Proliferação do Poder Econômico Internacional", essa Comissão tem um comitê executivo de 

29 membros e três presidentes regionais, com sede em New York, Paris e Tóquio. Essa 

institucionalização, aliada à capacidade organizativa das grandes empresas, explica a 

expansão das transnacionais, que passaram a atuar no campo mundial, acima da soberania dos 

Estados. Seus acordos e decisões geram relações jurídicas que afetam a vida de milhões de 

pessoas. 

No plano interno, grupos sociais, cada vez mais numerosos e atuantes, criam 

continuamente normas de conduta social, com todas as características de um direito vivo. 

O fenômeno não é novo. Já OLIVEIRA VIANA, em seu estudo sobre as 

Instituições Políticas Brasileiras (ed. José Olympio, 1949), declara que descobriu com 

surpresa "o nosso direito social operário", ao investigar "esta camada ou subestrutura jurídico-

popular". O que deparamos, eu e meus companheiros," – acrescenta – "foi todo um complexo 

de normas e regras, militante, vivaz, estudante de vida e sangue, objetivado em usos, 

tradições, praxes, costumes e, até mesmo, instituições administrativas oficiosas. Era todo um 

vasto sistema regulando as atividades das obscuras massas do trabalho e a vida produtiva de 

milhões de brasileiros" (pág. 15). 
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O direito estabelecido pelo Estado - como a nova Consolidação das Leis do 

Trabalho e a legislação posterior - constitui, apenas, uma parte do atual direito do trabalho. 

Através de convenções coletivas, ajustes de empresas, negociações sindicais e outras 

modalidades de luta, são as forças da própria sociedade que vão abrindo caminho para o 

reconhecimento e a consolidação de seus direitos. 

Não é somente no plano do trabalho que a própria comunidade elabora seu 

direito. Também no plano local, as sociedades de moradores, as comunidades de base, as 

associações de consumidores e outras, em luta por seus legítimos interesses e opondo-se, 

muitas vezes, a forças poderosas, vão conquistando espaços e garantias, que constituem 

autênticos direitos. 

No plano universitário, antes que a lei o fizesse, foi a própria comunidade 

estudantil que, através de uma ação persistente e organizada, revogou o famoso Decreto-Lei 

nº 477, que estabelecia normas restritivas à atuação política dos jovens. 

No campo do Direito Comercial, não são apenas os usos e costumes que 

constituem fonte reconhecida de direito não elaborado pelo Estado. Acordos econômicos 

entre empresas, contratos de adesão impostos por grandes firmas a milhares de revendedores e 

milhões de consumidores são também fontes permanentes geradoras de direitos e 

ordenamentos jurídicos não estatais. 

Em nossa Introdução à Ciência do Direito, dedicamos um capítulo (Parte V, 

cap. III) ao estudo dos ordenamentos jurídicos que se desenvolvem ao lado do ordenamento 

jurídico estatal. 

A maior parte desse direito nunca é levada aos Tribunais e se desenvolve 

independente mente da vontade do Estado.  Mas sua existência e importância para a vida 

social são reconhecidas por ilustres juristas como HAURIOU, RENARD, DELOS, LEGAL E 

BEETHE DE LA GRESSAYE, OENY, EHRLICH, HUBER, LEROY, EMANUEL LEVY, 

GURVITCH e outros autores citados no mesmo capítulo. Particularmente importante é a 

posição de JELLINEK, que, depois de adotar uma atitude francamente formalista e reduzir 

todo o direito à expressão da vontade do Estado, reconhece em seus últimos dias: "Sabemos 

hoje que as leis podem muito menos do que pensávamos antes. Não apenas elas são 

frequentemente impotentes para modificar a vida jurídica real e mostram lacunas 

consideráveis, mas, ainda, nos grupos autônomos surgem novos ordena mentos jurídicos, que 

podem concorrer com a lei, como as convenções coletivas de trabalho, o movimento sindical 

e outros". E, na segunda edição de sua Teoria Geral do Esta.do, amplia sua primeira definição 
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de direito - "sistema de normas que o Estado reconhece como obrigatórias" - para caracterizá-

lo como "toda regra garantida em um meio social determinado". 

 

 

4. DINAMISMO DO DIREITO 

Longe de ser "estática", a vida do direito revela um contínuo "vir-a-ser". Forças 

em conflito, que lutam por interesses opostos, dão origem a normas e situações jurídicas, que 

podem representar a dominação de alguns ou a conquista de muitos. 

Homens e mulheres, classes, grupos, povos e nações são participantes desse 

movimento gerador do direito concreto e vivo, que rege efetivamente a vida social. 

Esse processo é conflitual e dialético em todos os planos. 

No campo internacional, é a luta constante entre a ação imperialista, 

colonialista ou semicolonialista de grandes potências, e, de outro lado, movimentos de 

independência política, econômica e cultural das nações em processo de desenvolvimento. 

No plano interno, é a mesma relação conflitiva entre empregados e 

empregadores, entre consumidores, comerciantes e produtores, entre pequenas e grandes 

empresas, entre o fisco e o contribuinte, entre o Estado e o cidadão, entre a Administração e 

as associações de moradores, entre o loteador de terrenos e os humildes compradores de lotes, 

entre leis discriminatórias e os movimentos organizados dos setores marginalizados. 

Esses e outros conflitos de interesses vão gerando, através de usos, costumes, 

acordos, instituições e outros processos, o direito vivo e real, que pode representar a 

"conquista" de grupos dominados ou a "imposição" dos grupos dominantes. 

E no próprio Direito Processual, em suas diferentes especializações, está 

presente esse caráter dinâmico e conflitivo da vida do direito, com o respeito ao princípio do 

contraditório. A primeira medida do juiz, ao receber uma petição inicial, é ordenar a citação 

da parte contrária. E, em todas as fases do processo, é assegurada a manifestação dos 

interesses em conflito.  Não é sem razão que a lógica do direito pode ser chamada "a lógica da 

controvérsia". 

Com razão, MIGUEL REALE adverte que é necessário superar a prevenção 

existente em certos círculos, quanto à compreensão dos fenômenos culturais em termos 

"dialéticos", sem os preconceitos e reservas decorrentes da carga ideológica unida à dialética 

de tipo hegeliano ou marxista. Esta é apenas uma das inúmeras concepções dialéticas, 
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formuladas por filósofos e cientistas de todos os tempos (v. O Direito como Experiência, § 

10). 

 

 

5. ATITUDE PROGRESSISTA 

Além de global e dinâmica, uma abordagem moderna do direito deve ser 

"progressista" e não ''paralisante". 

Diante dessa multiplicidade de ordenamentos e normas, em contínuo "vir-a-

ser" e marcados por conflitos e oposições, qual a atitude do advogado, do procurador, do juiz, 

do administrador, do legislador? 

Aceitar passivamente como direito posto aquele que lhe é apresentado, 

interpretado e defendido pelos poderosos meios de persuasão" das forças de dominação? 

Ou colocar corajosamente diante de si o dever de confrontar todos aqueles 

conjuntos de normas com critérios de legitimidade e de justiça, tendo presente que eles se 

apresentam como normas coercíveis, que afetam a liberdade e a vida de pessoas, grupos, 

classes ou povos inteiros? 

 

 

Não se trata de contrapor a realidade a um modelo idealista e absoluto que 

"fica lá longe, numa caverna platônica". É na planície em que vivemos, no processo histórico-

social entre liberdade e opressão, minorias dominadoras e maiorias sacrificadas, que se há de 

exercer, com espírito crítico e independente, a tarefa de construção dos homens do direito. 

Aliás, como já vimos e a pesquisa social e histórica vem demonstrando, o 

direito vivo tem sido cada vez mais construído pela iniciativa das maiorias dominadas, em sua 

constante luta pela reforma e aperfeiçoamento das instituições. Um exemplo desse fato é a 

crescente reivindicação dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, salário, 

liberdade sindical. Estas reivindicações, somadas às exigências mais gerais da sociedade civil 

pela instauração de um estado de direito e de superação das injustiças, expressam a luta entre 

as estruturas impostas, as normas de comportamento, os valores e as demandas de justiça da 

grande maioria. 

Diante desses fatos, cabe ao jurista, como profissional e como cidadão, uma 

atuação corajosa e crítica na busca dos caminhos e instrumentos de mudanças jurídicas 

capazes de promover a aproximação do Direito e da justiça no contexto histórico. 
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O campo dessa atuação é amplo: vai desde a tarefa de orientar a criação de 

novas normas, através de contratos, acordos, convenções, estatutos e regimentos, até sua 

participação nos movimentos de transformação de leis, decretos, portarias, passando pela 

formulação de pareceres, prolação de sentenças e notadamente pelo trabalho de interpretação 

das normas. 

Neste trabalho, de interpretação, que é de importância fundamental em sua 

atividade, não é verdade que o advogado, o juiz, o jurista estejam aprisionados ao texto da lei 

e vinculados à vontade do legislador. Com o a.to de sua decretação, as leis tornam-se 

independentes de seus autores e adquirem uma existência. objetiva. Cabe ao jurista interpretá-

las. E a tarefa do intérprete não consiste em descobrir e respeitar a vontade do legislador, mas, 

sim, em procurar a finalidade objetiva da lei, que, por sua natureza, deve estar orientada para 

a justiça e o bem comum. Ê esse o sentido do preceito geral estabelecido no artigo 59 da Lei 

de Introdução ao Código Civil, que é, como sabemos, nossa lei comum de aplicação das 

normas jurídicas: "Na aplicação das leis, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e 

às exigências do bem comum." 

Nessa luta pela vigência concreta e viva da justiça é que se realiza a razão de 

ser ou, como diz ROBERTO LYRA, "a ontoteleologia do direito". 

 

6. CIÊNCIA, SOCIOLOGIA E FILOSOFIA DO DIREITO 

Ao examinar um instituto jurídico qualquer, como a aposentadoria, por 

exemplo, podemos fazer três espécies de investigações. Primeiro, de acordo com a 1egislação 

vigente, qual "deve ser" a decisão do INPS em determinado pedido de aposentadoria? 

Segundo qual é, na realidade social, a situação dos aposentados ou das aposentadorias? 

Terceiro, é justa e razoável a atual legislação e a situação real dos aposentados no País? 

Os estudos do direito podem, assim, ser desenvolvidos em três planos: o do 

"dever ser" jurídico, o da realidade jurídica e o da crítica do direito, que inclui o "dever ser" 

humano ou ético. 

O plano do "dever ser" jurídico corresponde àquele que tem sido tratado como 

Ciência do Direito, em sentido estrito, ou Dogmática Jurídica, pois as normas vigentes 

funcionariam corno "dogmas" para o jurista profissional, como o juiz, o advogado, o 

promotor. O plano da realidade sócio-jurídica é estudado pela Sociologia do Direito e pelas 

chamadas ciências jurídicas de livre investigação, como a Criminologia, a Ciência 
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Penitenciária etc. E, finalmente, o plano do "dever ser" humano ou ético é objeto da reflexão 

crítica da Filosofia do Direito. 

A Dogmática Jurídica tem por critério fundamental a "legalidade". A 

Sociologia Jurídica tem por objeto específico a "realidade social".  E a Filosofia ao Direito, no 

tocante ao aspecto ético e humano aqui focalizado, tem por critério básico a "justiça". 

Na mesma linha, em seu estudo Sociologia e Filosofia del Derecho, ELIAS 

DIAZ distingue três níveis no estudo do direito: 

- o nível da Ciência Jurídica, que se ocupa principalmente da análise do direito 

positivo ou "direito válido", formalmente vigente em determinada comunidade; seu objeto é 

não apenas o conhecimento do direito posto, mas também, em outro plano, a descrição e a 

explicitação do sistema de valores jurídicos implícitos nesse sistema de legalidade; 

- o nível da Sociologia Jurídica, voltada para a pesquisa e o conhecimento do 

"direito realmente eficaz" e, em outro plano, do sistema de valores aceitos e vividos por 

determinada coletividade; 

- o nível da Filosofia do Direito e, especialmente, da Axiologia Jurídica, que 

tem por objetivo a análise crítica tanto do "direito válido" como do "direito eficaz", realizada 

no plano mais elevado da legitimidade ou da justiça; seu objetivo é o "direito justo". 

 

 

Diante desses três planos jurídicos, surgem com frequência posições 

reducionistas, que pretendem limitar o estudo do direito a apenas um desses níveis. Daí as 

posturas unilaterais do formalismo positivista, do sociologismo jurídico ou do jusnaturalismo 

racionalista. 

Compreende-se que, por conveniência metodológica ou de divisão de trabalho, 

se estude separadamente cada um desses níveis do direito. 

Mas, negar ou desconhecer qualquer um desses aspectos da normatividade 

jurídica - a validade ou vigência formal, a eficácia ou vigência real, e a justificação ou 

valoração - significa empobrecer o direito e ignorar uma das três dimensões do mundo 

jurídico: norma, fato social, valor. 

Como afirma HEGEL, "a verdade é o todo". Se, por motivo de método ou 

especialização, podemos considerar separadamente os diversos rupectos de uma realidade, 

essas distinções não nos devem levar ao esquecimento da vinculação necessária que todos têm 

entre si. 
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Maior ainda, como consequência da própria finalidade que deve ter toda lei -   

na concretização da justiça - e também da natureza do direito como ciência social, 

comprometida com a história e as aspirações humanas, deve o ensino do direito, em seu todo 

e em cada um dos níveis considerados, evitar o isolamento estéril e a especialização 

aparentemente cientifica. 

 

 

7. INSTRUMENTO DO PODER OU LUTA PELA JUSTIÇA 

Não podemos limitar o estudo do direito ao conhecimento pretensamente 

"neutro", "puro" e "objetivo" da norma posta, para sua "cega" aplicação. 

A realidade social e a justiça estão presentes em todos os momentos da vida do 

direito. Aceitar as normas jurídicas como inexorável imposição dos detentores do poder e 

negar ao jurista outra tarefa que não seja a de simples instrumento para o cumprimento das 

mesmas significa desnaturar o direito e, mais do que isto, traí-lo. 

É certo que forças poderosas atuam continuamente, com habilidade e 

competência, no sentido de impor à sociedade normas que atendem a seus interesses e 

objetivos. é certo também que vivemos em uma sociedade marcada pela injustiça: somos o 99 

pais do mundo em pro duto nacional e o último, dos 34 paises estudados pela ONU, no 

tocante à distribuição da renda nacional. Mas essa situação, em lugar de diminuir, só pode 

aumentar a importância e a responsabilidade dos cultores do direito. Ela nos obriga a rejeitar, 

com maior evidência, o papel que se pretende impor ao jurista: o de instrumento 

pretensamente "neutro", destinado à defesa de um sistema de interesses estabelecidos. 

A resposta que decorre da própria natureza do direito e está contida em um dos 

mandamentos do advogado, redigidos por EDUARDO COUTURE, é clara e imperativa: "Teu 

dever é lutar pelo direito. Mas, quando encontrares o direito, isto é, a letra da lei, em conflito 

com a justiça, luta pela justiça!". 
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RESUMO:  

O presente trabalho demonstra que o artigo 225 da Constituição Federal se encontra 

correlacionado com artigos antecessores e legislações infraconstitucionais, demonstrando não 

só a unicidade do Direito como do meio ambiente, bem como que a estrutura constitucional 

contempla  e objetiva a proteção da sadia qualidade de vida desde seu primeiro artigo até 

alcançar a consagração do meio ambiente em âmbito constitucional. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Meio Ambiente. Constituição Federal. Direito Ambiental. Qualidade de vida. Dignidade da 

pessoa humana. 

   

ABSTRACT: 

This article demonstrates how article 225 of the Federal Constitution finds correlation with 

previous articles of the Constitution and other laws, demonstrating the uniqueness of the law 

and the environment; in addition, the constitutional structure contemplates the protecting of 

life in your first article and elevates the environment to the constitutional level. 
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1. INTRODUÇÃO 

Vivemos em um mundo no qual o conhecimento vem sendo fragmentado nas 

mais diversas áreas do saber, e neste processo, o todo não é mais contemplado em sua 

unidade, o que impossibilita e ou dificulta ao intérprete conhecer ou considerar as 

interferências e a interrelação do conjunto. E no Direito isto não é diferente, a complexidade 

presente nesta área exsurge que, além da análise de determinada área jurídica específica, há a 

obrigatoriedade da compreensão do todo a partir do sistema constitucional. 

Tomemos como exemplo uma sinfonia musical, onde cada nota tem seu papel 

na composição. E ao longo da partitura, numa métrica própria, identificamos um conjunto de 

notas que sempre se repetem, formando o refrão a enfatizar a melodia. Assim o faz a 

Constituição Federal, ao apresentar direitos como a vida, saúde e bem estar ao longo de toda 

sua estrutura, os quais sempre se repetem. E assim como numa orquestra, o Texto 

Constitucional também apresenta seus instrumentistas e os instrumentos necessários para 

execução dos direitos positivados. 

Por isso, este diploma legal se configura como o todo, pois somente através de 

uma dupla análise entre o específico somado ao todo, será possível interpretar e correlacionar 

uma situação fática à legislação vigente. 

O Direito Ambiental brasileiro, composto por um vasto arcabouço de 

normativos jurídicas, visa dar cumprimento ao Texto Constitucional no tocante à defesa, 

proteção, preservação e conservação dos recursos naturais existentes no território nacional por 

meio da criação e implementação de Políticas Públicas, pois uma vez verificada a situação 

vulnerável do ser humano, na destruição por ele próprio de seu habitat, a irreversibilidade e a 

magnitude dos danos, é primordial uma intervenção estatal eficaz à manutenção do meio 

ambiente, através de políticas públicas ambientais, sendo mister também a sua precisa 

definição2. 

 

 

2. O ARTIGO 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

 
2 Henz et al. As políticas ambientais em perspectiva histórica e seus impactos sobre as questões econômicas e 

jurídicas. 2012, p. 78. 
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Ao compulsarmos a Constituição Federal nos deparamos com uma estrutura 

organizada em diversos temas ao longo de seus 250 artigos; e, num primeiro olhar a proteção 

ambiental encontra-se alocada em um único artigo.  Fato que merece ser festejado, uma vez 

que esta é a primeira Carta Magna a destinar um dispositivo específico para o meio ambiente 

e elevar este tema ao nível constitucional.  

Destarte, esta constatação não pode parar por aí, pois trata-se de uma técnica 

legislativa, que ao inserir esta temática topograficamente no final do Texto reflete uma lógica 

própria, unindo inúmeros artigos antecedentes numa verdadeira teia que traduz não só a 

unicidade do Direito, como também da questão ambiental.  

Assim, no Título VIII - Da ordem social, encontra-se o Capítulo VI – Meio 

Ambiente, composto pelo artigo 2253, o qual se subdivide em sete parágrafos.  E o caput do 

artigo supracitado, in verbis, contempla diversos elementos que permitem iniciarmos nossa 

reflexão.  

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-

lo para as presentes e futuras gerações.  

[...] (BRASIL, 1988) (grifo nosso) 

 

Dentre estes elementos temos os destinatários da norma, sua finalidade, os 

princípios e os instrumentos para consecução de seus objetivos.  Importa ressaltar que dentre 

estes elementos, existe uma diferenciação dos sujeitos com relação ao direito e ao dever para 

com o meio ambiente, bem como sobre a titularidade do bem e os legitimados ativos para sua 

defesa processual.  

 

 

2.1. SUJEITOS DO ART. 225 

 
3 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 

20/06/2020. 
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No tocante a titularidade do bem ambiental, exsurge a figura do povo, sim, o 

povo brasileiro. Para Dallari4, povo não é só um conceito jurídico, mas faz parte integrante do 

Estado, sobretudo o qualifica como partícipe na gestão política, da coisa pública.  

Desenvolvendo-se os princípios fixados por JELLINEK, e 

tendo em vista o relacionamento dos indivíduos com o 

Estado, podem se fixar alguns pontos fundamentais 

relativos à disciplina jurídica do povo. Em primeiro lugar, 

verifica-se que o povo, elemento essencial do Estado, 

continua a ser componente ativo mesmo depois que o 

Estado foi constituído. O povo é o elemento que dá 

condições ao Estado para formar e externar uma vontade.  

Deve-se compreender como povo o conjunto dos 

indivíduos que, através de um momento jurídico, se unem 

para constituir o Estado, estabelecendo com este um 

vínculo jurídico de caráter permanente, participando da 

formação da vontade do Estado e do exercício do poder 

soberano. Essa participação e este exercício podem ser 

subordinados, por motivos de ordem prática, ao 

atendimento de certas condições objetivas, que assegurem 

a plena aptidão do indivíduo. 

 

E este conceito importa sobremaneira ao Direito Ambiental, por legitimar 

qualquer do povo, dentro dos requisitos legais, a promover a defesa do bem ambiental em 

caso de dano ou ameaça em todo e qualquer localidade do território brasileiro, 

independentemente de seu local de domicílio. 

Anota Fiorillo5  que, o povo portanto é quem exerce a titularidade do bem 

ambiental dentro de um critério, conforme salientado por José Afonso da Silva, adaptado à 

visão da existência de um ‘bem que não está na disponibilidade particular de ninguém, nem 

de pessoas privada nem de pessoa pública.’ 

Insta salientar que embora o bem ambiental tenha no povo seu titular, o 

‘direito’ constante do art. 225 da CF/88 é de ‘todos’, tratando-se de um sujeito indeterminado. 

 
4 Dalmo de A. Dallari, Elementos da Teoria Geral do Estado. 1998, p. 38. 

 
5 FIORILLO, C. A. P. O direito de antena em face do Direito Ambiental no Brasil. 1998, p. 118. 
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Entretanto, a determinabilidade deste sujeito encontra-se no próprio sistema constitucional, 

estando presente no caput do artigo 5º da CF/886 , in verbis, traduzindo-se como ‘brasileiros e 

estrangeiros residentes no País’, o que remete ao conceito político de ‘população’. 

 

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:  

[...] (BRASIL, 1988) (grifo nosso). 

 

Para tanto, colaciona-se o conceito de população para que não seja confundida 

com povo.  

 

Ora, população é mera expressão numérica, demográfica, 

ou econômica, segundo MARCELLO CAETANO, que 

abrange o conjunto das pessoas que vivam no território de 

um Estado ou mesmo que se achem nele temporariamente. 

Mas o fato de alguém se incluir na população de um 

Estado nada revela quanto ao vínculo jurídico entre a 

pessoa e o Estado, não sendo também necessária a 

constituição de uma vinculação jurídica especial para que 

alguém se inclua numa população. Assim, pois, essa 

expressão não tem sentido jurídico e não pode ser usada 

como sinônima de povo7 . 

 

Outrossim, identificamos que quanto ao ‘dever’, cabe destacar o seguinte 

trecho do supracitado artigo, “impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever”, de 

forma que os sujeitos ou destinatários do cumprimento deste dever se colocam como sendo o 

 
6 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 

20/06/2020. 

 
7 Dalmo de A. Dallari, Elementos da Teoria Geral do Estado.1998, p. 37 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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Poder Público - a obrigatoriedade da intervenção estatal nas questões ambientais -, e a 

coletividade - no seu dever de participação e controle ambiental.  

Em resumo, inicialmente, três são as categorias de sujeitos/destinatários do 

supracitado artigo 225 da CF/88; e à medida que se fraciona direito/dever/titularidade do bem 

ambiental, temos: povo, população/coletividade e poder público com distintos e diversos 

papéis. 

Nesta esteira, no aspecto da competência constitucional, esta foi atribuída ao 

Poder Público, em suas esferas de poder, para o legislar, o gerir e o fiscalizar os bens 

ambientais.  

De forma exemplificativa, tomemos o legislar sobre águas, a qual compete 

privativamente à União. Embora, as águas subterrâneas sejam de competência dos estados e 

Distrito Federal8; enquanto os municípios devem promover, no que couber, o adequado 

ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 

ocupação do solo urbano, e promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 

observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual, de forma que considera-se aí, 

também a necessidade do município legislar o uso do solo a partir da presença do bem 

ambiental água em seu território, notadamente com relação as águas subterrâneas9 .  

Ainda, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre diversos temas, como florestas, caça, pesca, fauna, conservação da 

natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da 

poluição; e também, promover a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico 

e paisagístico, além da atribuição de responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.  

Destarte, no que tange o proteger o meio ambiente e combater a poluição em 

qualquer de suas formas e preservar as florestas, a fauna e a flora, temos a competência 

comum conferida a União, aos Estados, o Distrito Federal e aos Municípios, e esta atuação do 

Poder Público nas três esferas está regulamentada na Lei complementar 140/201110 . 

Por fim, sob um prisma mais qualificado e/ou individualizado, o rol dos 

sujeitos e ou instrumentistas pode ser ampliado pelos diversos legitimados ativos que buscam 

 
8 Sobre as águas subterrâneas consulte as leis estaduais na Coletânea da Legislação de Águas Subterrâneas do 

Brasil – 5 volumes- disponível para download gratuito em: 

<https://aguasustentavel.org.br/images/editora/livros/coletanea-legislacao-aguas-subterraneas - 

brasil/coletanea.zip >. 
9 Sobre este tema consulte a obra ‘Águas subterrâneas e a legislação brasileira’, Editora Juruá, que aborda este 

importante papel do munícipio na proteção das águas subterrâneas. 
10 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp140.htm>. Acesso em 20/06/2020. 

https://aguasustentavel.org.br/images/editora/livros/coletanea-legislacao-aguas-subterraneas%20-%20brasil/coletanea.zip
https://aguasustentavel.org.br/images/editora/livros/coletanea-legislacao-aguas-subterraneas%20-%20brasil/coletanea.zip
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp140.htm
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o Poder Judiciário para proteger o meio ambiente em situação de ameaça ou dano ambiental. 

E nestas circunstâncias processuais, a Constituição Federal apresenta instrumentos como a 

ação popular, o mandado de injunção, mandado de segurança e a ação civil pública. 

A ação popular11 , remédio constitucional no art. 5º, LXXIII, CF/88, possibilita 

que qualquer cidadão se torne parte legítima para sua propositura em matéria ambiental, 

devendo o autor juntar cópia de seu título de eleitor. Desta forma, temos a qualificação de 

alguém do povo – nacional com status político – como legitimado ativo para a defesa do meio 

ambiente. E neste caso, esta ação processual de garantia constitucional, além de determinar o 

infrator ambiental, permite o cessar do dano.  

Sobre ‘cidadão’, Dallari destaca que, 

 

Todos os que se integram no Estado, através da 

vinculação jurídica permanente, fixada no momento 

jurídico da unificação e da constituição do Estado, 

adquirem a condição de cidadãos, podendo-se, assim, 

conceituar o povo como o conjunto dos cidadãos do 

Estado. Dessa forma, o indivíduo, que no momento mesmo 

de seu nascimento atende aos requisitos fixados pelo 

Estado para considerar-se integrado nele, é, desde logo, 

cidadão. Mas, como já foi assinalado, o Estado pode 

estabelecer determinadas condições objetivas, cujo 

atendimento é pressuposto para que o cidadão adquira o 

direito de participar da formação da vontade do Estado e 

do exercício da soberania. Só os que atendem àqueles 

requisitos e, consequentemente, adquirem estes direitos, é 

que obtêm a condição de cidadãos ativos. A aquisição da 

cidadania depende sempre das condições fixadas pelo 

próprio Estado, podendo ocorrer com o simples fato do 

nascimento em determinadas circunstâncias, bem como 

pelo atendimento de certos pressupostos que o Estado 

estabelece. A condição de cidadão implica direitos e 

 
11 Referida ação tem seu rito e peculiaridades previstas na Lei 4771/1965. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4771.htm>. Acesso em 20/06/2020 
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deveres que acompanham o indivíduo mesmo quando se 

ache fora do território do Estado12 . 

O mandado de injunção (art. 5º, LXXI, CF/88) é um instrumento que poderá 

ser utilizado quando inexistente regulamentação que possibilite o exercício de direito 

assegurado pelo Texto Constitucional. Neste caso, a legitimidade ativa é conferida a qualquer 

pessoa natural, jurídica, de direito público ou privado, inclusive, ser despersonalizada, como o 

espólio, a massa falida, etc., e poderá ser impetrado individualmente ou coletivamente (pessoa 

coletiva) para a defesa de bens e valores ambientais (individual ou coletivo). E nestes casos, o 

rito procedimental utilizado segue a Lei de Ação Civil Pública combinada com o Código de 

Defesa do Consumidor. Sendo que a sentença, por tratar de bens e valores ambientais, atingirá 

todos os titulares desse direito, ou seja, a coletividade. 

Já no caso do mandado de segurança, este remédio constitucional somente será 

possível na modalidade coletiva (art. 5º, LXX, CF/88), uma vez que o direito líquido e certo 

atingido é tido como ‘o meio ambiente ecologicamente equilibrado’ (art. 225, CF/88 e Lei 

6938/198113). E os requisitos de liquidez e certeza estarão presentes na demonstração de que a 

violação do direito impede o desfrute de um meio ambiente sadio e equilibrado, como 

previsto na Constituição Federal. Verificada esta situação, estarão presentes a liquidez e a 

certeza do direito pleiteado em sede de mandado de segurança. E neste caso, os legitimados 

ativos podem ser os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, as 

organizações sindicais, as entidades de classe ou associações legalmente constituídas e em 

funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou 

associados. 

Com relação a ação civil pública prevista no art. 129, III, CF/88, este 

instrumento compõe as funções essenciais do Ministério Público, com competência privativa 

para a instauração do inquérito civil ambiental. E para propor ação principal e ação cautelar 

são legitimados o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, a autarquias, empresas públicas, fundações ou sociedades de 

economia mista e as associações constituídas há pelo menos um ano nos termos da lei civil e 

que inclua entre suas finalidades institucionais, a proteção ao  meio ambiente e ao patrimônio 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

 
12 Dalmo de A. Dallari, Elementos da Teoria Geral do Estado, 1998, p. 39. 

 
13 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm>. Acesso em 20/06/2020 
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A Lei 7347/198514 estende suas disposições à ação popular ambiental, 

conforme já mencionado,  tendo a ação civil pública ambiental o condão de alcançar a ameaça 

de um dano ambiental para fazer cessar os atos preparatórios, bem como promover sua 

reparação, além de ampliar o rol de legitimados ativos e obrigar ao Ministério Público a atuar 

como fiscal da lei, e assumir como titular da ação no caso de desistência da parte que a 

propôs; possibilitando que o Poder Público e a outras associações legitimadas possam se 

habilitar como litisconsortes de qualquer das partes. 

Nesta breve exposição, verificamos que no âmbito processual ao individualizar 

ou qualificar os legitimados ativos, o rol de sujeitos é ampliado, obtendo-se uma precisa 

identificação destes. 

Se inicialmente tínhamos um rol que continha tão somente o detentor do bem 

(povo), do direito (população) e do dever (Poder Público e coletividade), agora identificamos 

de forma individualizada os atores públicos e suas atribuições por esfera de Poder (União, 

estados, Distrito Federal e municípios) e tantos outros tidos como legitimados ativos quando 

da judicialização dos conflitos ambientais, de acordo com os instrumentos processuais 

disponíveis. 

 

 

2.2. BEM AMBIENTAL 

Ao instituir o chamado “bem de uso comum do povo”, ao meio ambiente 

atribui-se a categoria de bem de titularidade do povo, que passou a ser categorizado como 

‘bem difuso’, rompendo a dicotomia outrora existente entre bem público e privado, 

inaugurando uma terceira categoria de bem.  

Neste sentido, o bem ambiental foi associado à pessoa humana, destinatária 

final do direito ambiental - ao tutelar a vida -, primordialmente, a vida do homem. É a 

chamada visão antropocêntrica do direito ambiental, criticada por muitos que não entendem 

que o homem está no centro de todas as relações jurídicas, que o destinatário da norma 

constitucional é o humano, que deve cumprir seus dispositivos para atingir o equilíbrio 

ecológico e poder gozar do direito ao meio ambiente.   

Na seara do Direito, é comum empregar-se o vocábulo bem para significar todo 

o valor, material ou imaterial, que pode ser objeto de uma relação jurídica, desde que 

suscetível de apropriação exclusiva pelo homem, para a satisfação de suas necessidades e 

 
14 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm>. Acesso em 20/06/2020 
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possam ser incorporadas ao seu patrimônio, pois aquilo que não for suscetível de apropriação 

exclusiva não desperta a disputa entre os homens, nem gera o vínculo denominado 

propriedade15. 

Tradicionalmente, os bens ambientais, como espécies dos bens difusos, sempre 

receberam tratamento do regime de direito público, pois foram definidos pelo Código Civil 

como bens da Administração. Todavia, a ordem constitucional deu novo tratamento jurídico a 

esses bens. Além disso, há uma infinita gama de diplomas legais que tratam, individualmente, 

dos diversos bens ambientais, de acordo com o aspecto multifacetário que o meio ambiente 

encerra. 

 

Percebe-se, pois, com um mínimo de sensibilidade, que 

não há como se coadunar o conceito de bem público com 

o conceito de bem difuso, já que ou se alarga 

demasiadamente a definição de bem de domínio público e, 

portanto, acaba por descaracterizá-lo, ou então se admite 

uma transformação no sistema, de forma que os bens de 

domínio público seriam espécies de um gênero “bens da 

coletividade, no qual se incluiriam os bens difusos16. 

 

Destaque para a importância da criação desta terceira categoria de bem, assim 

como sua predominância sobre os demais, vejamos: 

 

Ao estabelecer a existência de um bem que tem duas 

características específicas, a saber, ser de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, a Constituição 

de 1988 formulou inovação verdadeiramente 

revolucionária, no sentido de criar um terceiro gênero de 

bem que, em face de sua natureza jurídica, não se 

confunde com os bens públicos e muito menos com os bens 

privados17.  

 
15 Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil Brasileiro. v. 4, p. 3 
16 Celso A. P. Fiorillo & Marcelo Abelha Rodrigues, Manual de direito ambiental e legislação aplicável. 1999. 

p. 93-94. 
17 Celso A. P.  Fiorillo, O direito de antena em face do Direito Ambiental no Brasil. 2000, p. 85-86. 
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Complementando, temos que: 

 

 

 

(...) o artigo 225 cuida de bens de natureza difusa e não 

de bens públicos. Essa conclusão se dá pelo fato de que, 

como já tivemos oportunidade de mencionar, tanto o bem 

previsto no art. 225, quanto aqueles arrolados nos 

supracitados incisos do art. 20 da Carta Magna (assim 

como quaisquer outros que possuam natureza ambiental) 

eram, até o advento do CDC, encartáveis sob o rótulo 

comum de bens públicos. 

(...) 

Portanto, vislumbramos no nosso ordenamento jurídico a 

existência de três distintas categorias de bens: público, 

privado e difuso18 . 

 

 

Na esteira desse pensamento, destacamos a definição trazida por Piva,  

 

Bem ambiental é um valor difuso, imaterial ou material, 

que serve de objeto mediato a relações jurídicas de 

natureza ambiental. 

(...)  

Quanto à natureza jurídica do bem ambiental ou dos bens 

ambientais, como prefere dizer a doutrina brasileira 

dominante, não há divergências. Trata-se de um bem 

difuso, um bem protegido por um direito que visa 

assegurar um interesse transindividual, de natureza 

indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas 

e ligadas por circunstâncias de fato.  
 

18 Celso A. P.  Fiorillo, O direito de antena em face do Direito Ambiental no Brasil, 2000, p. 98 
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(...) 

No que se refere às disposições constitucionais do artigo 

20, entende a doutrina brasileira dominante que a nossa 

Constituição não teve o propósito de criar, a exemplo do 

que ocorreu com o Código Civil, um critério de 

classificação de bens. Tratar-se-ia de assunto não 

compatível com a generalidade de tratamento que 

caracteriza as disposições constitucionais. Ou de falta de 

primor legislativo. Ou de um espaço deixado 

deliberadamente em aberto, capaz de permitir o ingresso 

de ideias resultantes do sentido de evolução que rodeia o 

conceito de bem difuso, sentido este que pressupõe um 

acabamento doutrinário em torno do tema. De qualquer 

forma, a própria Constituição deixa bastante evidenciada 

a sua recepção ao conceito de bens difusos e a 

diferenciação entre a titularidade destes e dos bens 

públicos 19. 

 

São bens ambientais, entre outros: as águas; as cavidades naturais subterrâneas 

e sítios arqueológicos; a energia; os espaços territoriais especialmente protegidos; a fauna; a 

flora; as florestas; as ilhas; as praias fluviais e marítimas; os recursos naturais da plataforma 

continental e da zona econômica exclusiva; os terrenos da marinha e acrescidos; o ar 

atmosférico; o direito de antena. Portanto, o regime de bens públicos não é aplicável aos bens 

ambientais, aponta Souza 20. 

E na Lei 8098/199021  – Código do Consumidor – encontramos a definição 

legal dos direitos difusos, tidos como “os transindividuais, de natureza indivisível, de que 

sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”. E as 

circunstâncias de fato é estarmos no território brasileiro, posto que nossa lei é soberana neste 

território. 

 

 
19 Rui Carvalho Piva, Bem Ambiental. 2000, p. 114-6. 
20 Luciana Cordeiro de Souza, Águas e sua proteção. 2004, p. 105. 
21 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm>. Acesso em 20/06/2020 
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2.3. ASPECTOS DO MEIO AMBIENTE 

Precisamos desmistificar a ideia de que o meio ambiente, no âmbito legal, está 

relacionado somente a natureza, é um grande equívoco esta visão limitada sobre este tema da 

vida. Por certo, os elementos da natureza estão presentes, mas nosso Texto Constitucional 

contempla também outros aspectos relacionados a vida, como as cidades, a cultura e ao 

trabalho, ou seja, meio ambiente se refere ao todo que nos cerca.  

Desta forma, quatro são os aspectos em que se subdividem o meio ambiente: 

meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente cultural e meio ambiente do 

trabalho, ao quais encontram tutela mediata no art. 225, CF/88. 

O meio ambiente natural é constituído por solo, água, ar atmosférico, flora e 

fauna, que encontra guarida imediata no art. 225, parágrafo 1º, inciso I e VII, CF/88. E neste 

aspecto diversos são os ordenamentos legais que regem estes temas, tais como o Código 

Florestal, Lei de Proteção a Fauna, a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei dos 

Crimes Ambientais, entre outras.   

O meio ambiente artificial é compreendido pelo espaço urbano construído, está 

diretamente relacionado ao conceito de cidade, com tutela imediata nos arts. 182 e 183, 

CF/88, regulamentados por meio do Estatuto da Cidade - Lei n. 10.257/200122, a qual 

estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade 

urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 

equilíbrio ambiental.  Entretanto, apesar de parte da doutrina se referir somente a espaço 

urbano, o certo é que o Estatuto da Cidade engloba todo o município, de forma que o espaço 

rural, relaciona o cumprimento da função social da propriedade agrícola a preservação do 

meio ambiente, e isto está presente no art. 186, CF/88, no art. parágrafo 1º, alínea ‘c’, do 

Estatuto da Terra23  e na Política Agrícola24  em seu art. 3º, IV.   

Corroborando, sublinha Yoshida25, na previsão das diretrizes e dos 

instrumentos da política urbana está bem evidenciada a ênfase na prevenção dos problemas 

urbanísticos e ambientais nas cidades. Assim, a ordenação e controle do uso do solo devem 

ser conduzidos de forma a evitar, entre outros problemas, a deterioração das áreas 

 
22 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm>. Acesso em 20/06/2020 
23 Lei 4504/1964. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4504.htm 
24 Lei 8171/1991. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8171.htm> 
25 Consuelo Yoshida. Poluição em face das cidades no direito ambiental brasileiro: a relação entre degradação 

social e degradação ambiental. 2001. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4504.htm
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urbanizadas, a poluição e a degradação ambientais (art. 2º, VI, “f” e “g”, da Lei Federal 

10257/01- Estatuto da Cidade). 

O meio ambiente cultural tem tutela imediata no art. 216, CF/88, que traduz a 

história de nosso povo, a sua formação, cultura, e, portanto, os próprios elementos 

identificadores de sua cidadania.  

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os 

bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência 

à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III  as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais 

espaços destinados às manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 

paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico. 

 

Já o meio ambiente do trabalho constitui o local onde as pessoas desempenham 

suas atividades laborais, remuneradas ou não, cujo equilíbrio está baseado na salubridade do 

meio e na ausência de agentes que comprometam a incolumidade física-psíquica dos 

trabalhadores, que está tutelado imediatamente pelo art. 200, VIII e art. 7.º, XXXIII, CF/88. 

Neste aspecto, importa ressaltar dois importantes instrumentos que também podem ser 

utilizados para proteção do ambiente laboral, como o estudo prévio de impacto ambiental – 

EPIA, uma vez que cada vez mais a automatização vem tomando conta de alguns setores 

produtivos, e a ausência de estudos sobre os impactos para a saúde humana nesta transição e a 

necessidade de adoção de equipamentos ergonômicos para os trabalhadores operarem 

máquinas, se faz cada vez mais urgente. Para que não se repita o que aconteceu com os 

bancários nas décadas de 1990 e 2000, que vitimou centenas de milhares em razão de lesões 

por esforços repetitivos (LER ou DORT), por falta de adoção de mobiliário ergonômico para 

exercício de suas atividades diárias. Como também o instrumento da “greve ambiental”, 
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prevista na Constituição Paulista26, que permite ao trabalhador parar suas atividades para 

protestar por condições de salubridade laboral, por sua saúde. Tal disposição está prevista no 

art. 229, § 2º da citada legislação, in verbis: 

 

Art. 229 (...) 

§2º - Em condições de risco grave ou iminente no local de 

trabalho, será lícito ao empregado interromper suas 

atividades, sem prejuízo de quaisquer direitos, até a 

eliminação do risco. (SÃO PAULO, 1989) 

 

 

2.4. FINALIDADE DO ARTIGO 225 

Vistos os destinatários do direito e do dever presentes no art. 225, que se 

subdividem em sujeitos diversos de acordo com a possibilidade de atuação ao longo do bojo 

constitucional, cabe-nos demostrar a finalidade ou objetivo maior contido neste artigo, pois 

sua máxima se extrai do fato de que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é tido como 

‘essencial à sadia qualidade de vida’, ou seja, é estabelecido a essencialidade do meio 

ambiente para além do equilíbrio ecológico, mas, sobretudo, para uma vida com saúde e bem 

estar. 

Decerto que o termo “ecologicamente equilibrado” pode nos levar, 

inicialmente, a interpretação relativa ao meio natural, mas temos certo que em razão dessa 

interdependência existente entre os aspectos do meio ambiente, é necessário que haja sempre 

um equilíbrio para além dos ecossistemas, uma vez que não se tutela o meio ambiente pelo 

meio ambiente, mas visando a sadia qualidade de vida, e isto pode ser verificado nos quatro 

aspectos multifacetários do meio ambiente de acordo com a CF/88. 

Assim, o objetivo do direito ambiental é tutelar o meio ambiente para que o 

homem possa viver com dignidade, a dignidade insculpida no art. 1.º, inciso III, CF/88, que é 

um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E viver com dignidade é ter ao 

menos direito aos direitos sociais elencados no artigo 6.º, CF/88, denominado por Fiorillo27 

como ‘piso vital mínimo’, pois são os valores essenciais que preenchem a vida humana, 

 
26 Disponível em <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/constituicao/1989/compilacao-constituicao-0-

05.10.1989.html>. Acesso em 20/06/2020 
 
27 Celso A. P. Fiorillo, Curso de Direito Ambiental Brasileiro, 2007, p. 67-68. 

 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 6  NOVA SÉRIE    2020  PRIMAVERA/VERÃO 

35 
 

conferindo dignidade.  São eles: direito a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, ao lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e a 

assistência aos desamparados.  

Sem acesso a estes direitos básicos, não é possível falar em dignidade da 

pessoa humana, afinal o próprio legislador constituinte não garantiu simplesmente qualidade 

de vida, ele acrescentou um plus, adjetivou como “sadia”, ou seja, com saúde, saudável. E 

estar gozando de saúde, não é simplesmente ausência de doenças, tratando-se de equilíbrio 

físico e mental, como já proclamou a OMS. 

Desta feita, todas as vezes que os direitos sociais não são oferecidos, teremos 

uma causa de pedir ambiental, e a equação consiste em combinar os artigos constitucionais: 

art. 225 (sadia qualidade de vida) com o art. 6º (direito social ausente) e o art. 1º, III 

(dignidade da pessoa humana).  

Como visto, no Direito Ambiental não há necessidade da ocorrência de um 

dano ambiental para se buscar o Judiciário, a simples ameaça do dano já autoriza a busca da 

tutela judicial. 

Decerto que ao Estado cabe a promoção do bem comum, sendo esta sua 

finalidade precípua, e o artigo 225 qualifica esta finalidade estatal estabelecendo que a 

‘promoção da sadia qualidade de vida’ como o objetivo para todas as ações concernentes aos 

direitos e deveres dos sujeitos já identificados; uma vez que, sem que o dever seja cumprido, 

não haverá direito a ser usufruído. 

Neste sentido, os princípios que estruturam esta disciplina jurídica é que darão 

alicerce para que este objetivo possa ser alcançado. 

 

 

2.5. PRINCÍPIOS AMBIENTAIS 

 

Toda forma de conhecimento filosófico ou científico 

implica a existência de princípios, isto é, de certos 

enunciados lógicos admitidos como condição ou base de 

validade das demais asserções que compõem dado campo 

do saber. 

Princípios são verdades fundantes de um sistema de 

conhecimento, como tais admitidos, por serem evidentes 
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ou por terem sido comprovados, mas também por motivos 

de ordem prática de caráter operacional, isto é, como 

pressupostos exigidos pelas necessidades da pesquisa e da 

práxis 28.  

 

De acordo com Rodrigues29, o Direito Ambiental, por ser ciência autônoma, é 

informado por princípios que regulam seus objetivos e diretrizes, que devem se projetar para 

todas as normas ambientais, norteando os operadores dessa ciência e salvando-os de dúvidas 

ou lacunas na interpretação das normas ambientais.  

Os princípios ambientais são classificados por diversas nomenclaturas e ou 

títulos pelos doutrinadores do Direito Ambiental, destacaremos os que julgamos como 

alicerces para este saber jurídico.  

Antes, porém, esclarecemos que o advento da CF/88 proporcionou a recepção 

da Lei 6938/1981 em quase todos os seus aspectos, adotando os princípios fundantes desta 

Política Nacional de Meio Ambiente - PNMA. 

 

2.5.1. PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO 

Iniciaremos pelo princípio da prevenção, que se encontra insculpido no artigo 

225, caput, CF/88, ao trazer na sua parte final “o dever de preservar e defender o meio 

ambiente”.  

Na busca dessa prevenção, deste prevenir, buscar evitar que danos ambientais 

ocorram, o ditado popular “mais vale prevenir do que remediar”, com mais razão deve ser 

aplicado nas questões ambientais, pois, na maioria das vezes, os danos ambientais são 

irreparáveis.  

Ao disciplinar no caput do artigo 225, CF/88, a prevenção como princípio, seu 

parágrafo 1º, complementa ao dispor sobre a preservação e restauração de processos 

ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, inciso I, 1ª  parte), dentre os quais podem ser destacados 

o manejo ecológico das espécies e ecossistemas (art. 225, § 1º, inciso I, 2ª  parte); a 

preservação da diversidade e integridade do patrimônio genético30 do país mediante a 

fiscalização das entidades dedicadas a pesquisa e manipulação do material genético  (art. 225, 

 
28 Miguel Reale, Lições preliminares de Direito. 1993, p. 299. 

 
29 Marcelo Abelha Rodrigues, Elementos de Direito Ambiental. 2005, p. 168. 
30 Para tanto temos a Lei 11.105/2005 que regulamenta os incisos II,IV e V do § 1º do art. 225 CF/88, disponível 

em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm>. Acesso em 15/07/2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm
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§ 1º, inciso II); na prevenção da degradação, em todas as unidades da federação, a partir de 

sua definição, de espaços territoriais protegidos31  (art. 225, § 1º, inciso III); na exigência de 

estudo prévio de impacto ambiental para atividades potencialmente causadora de 

degradação32  (art. 225, § 1º, inciso IV); no controle da produção, comercialização  e no 

emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, qualidade de 

vida e o meio ambiente33  (art. 225, § 1º, inciso V); na educação e a conscientização pública34  

(art. 225, § 1º, inciso VI); na proteção à fauna e à flora (art. 225, § 1º, inciso VII). E neste 

sentido, para todas estas ações, se fez necessário a regulamentação de instrumentos cumpram 

este papel de prevenir, de evitar que danos ambientais ocorram.  

Vale enfatizar que no princípio da prevenção, os instrumentos da educação e da 

informação ambiental são requisitos essenciais para a tomada de consciência da coletividade 

sobre a questão ambiental, possibilitando a atuação da coletividade na busca de prevenir 

danos ambientais. 

 

2.5.2. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO 

Outro princípio é o da precaução, embora para alguns autores não haja 

diferença entre precaução e prevenção, se trata de princípio diverso, pois na prevenção as 

consequências dos danos/impactos ambientais são conhecidas, enquanto que na precaução as 

consequências de danos/impactos ambientais são desconhecidas.  

Para Machado35, citando Michel Prieur, “o princípio da precaução é atualmente 

uma referência indispensável em todas as abordagens relativas aos riscos”.  

A Declaração do Rio de Janeiro, de 1992 enfatiza sobre a aplicação do 

princípio da precaução em seu ‘Princípio 15’: 

 

de modo a proteger o meio ambiente, o princípio da 

precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, 

 
31 Sobre os espaços territorialmente protegidos temos as áreas de preservação permanente (APP) e as reservas 

legais (no espaço rural) reguladas pelo Código Florestal – Lei 12651/2012; e as unidades de conservação 

regulamentadas pela Lei 9985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC. 

 
32 Para os estudos prévios de impacto ambiental -EPIA a regulamentação para sua elaboração consta das 

Resoluções CONAMA 01/86 e 09/97. 
33 A Lei 11.105/2005 que regulamenta os incisos II,IV e V do § 1º do art. 225 CF/88, disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm>. Acesso em 15/07/2020. 
34 No tocante a educação ambiental a sua regulamentação se deu através da Lei 9795/1999. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm>. Acesso em 15/07/2020. 
35 Paulo Affonso Leme Machado, Direito Ambiental Brasileiro, 2007, p. 66. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm
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de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça 

de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta 

certeza científica não deve ser utilizada como razão para 

postergar medidas eficazes e economicamente viáveis 

para prevenir a degradação ambiental. 

 

Ainda, conforme Machado36, o princípio constitucional da precaução tem as 

seguintes características: o dano decorrente de uma ação ou inação é incerto diante do estado 

dos conhecimentos científicos atuais; há probabilidade de efeitos graves e irreversíveis ao 

meio ambiente; o princípio comanda diretamente as autoridades públicas. Portanto, o Poder 

Público irá aplicá-lo a si mesmo, às empresas e aos cidadãos; há duas fases na aplicação do 

princípio da precaução: na primeira fase há a obrigação de procedimentos de avaliação de 

risco, e na segunda fase adotam-se medidas com a finalidade de evitar a ocorrência do dano; a 

adoção das medidas públicas é submetida a uma metodologia especial, com duas vertentes: 

temporariedade e proporcionalidade. Temporariedade porque a medida deve durar enquanto 

houver incerteza, cessando sua validade quando se chegar à certeza. Proporcionalidade, não se 

devendo exigir mais do que indica a adequação entre o meio utilizado e o fim desejado. 

  

2.5.3. PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

O Princípio do Desenvolvimento Sustentável é estabelecido no artigo 225, 

caput, in fini, da CF/88, “preservá-lo para as presentes e futuras gerações”, orientando toda a 

proteção ambiental. Nessa frase, o legislador procurou evidenciar que o desenvolvimento 

sustentável é um princípio norteador.  

Neste mundo capitalista onde tudo tem preço e o lucro é perseguido, afinal o 

Direito Empresarial conceitua como empresa aquela atividade organizada que visa aferição do 

lucro.  Entretanto, no Título VII - Da Ordem Econômica e Financeira, Capítulo I - Dos 

princípios gerais da atividade econômica, no art. 170, VI, CF/88, encontramos a defesa do 

meio ambiente como um princípio balizador da ordem econômica brasileira, com o fim de 

assegurar a todos, existência digna. Estabelecendo daí, a necessidade precípua de coexistência 

do capitalismo versus defesa ambiental, ou seja, da livre iniciativa versus vida digna. De 

forma que deverá existir um equilíbrio nesta equação.  

Daí destacamos que,  
 

36 Paulo Affonso Leme Machado, Direito Ambiental Brasileiro. 2007, p. 73. 
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O fator natureza, ao lado do fator trabalho e do fator 

capital, compõe a tríade fundamental para o 

desenvolvimento da atividade econômica. Isto seria o 

bastante para justificar a indissociabilidade entre direito 

econômico e direito ambiental. Contudo, existe um outro 

ponto, tão ou mais forte que este: a finalidade do direito 

ambiental coincide com a finalidade do direito econômico. 

Ambos propugnam pelo aumento do bem-estar ou 

qualidade de vida individual e coletiva37 . 

 

A livre iniciativa é limitada pelos princípios constitucionais elencados no art. 

170 da CF/88, sendo uma opção economicamente capitalista cujo fundamento básico é a não 

participação do Estado (Art. 173, CF/88). Neste sentido, a liberdade de iniciativa constitui não 

um direito absoluto, mas uma liberdade-meio, condicionada e, por conseguinte, destinatário 

de normas constitucionais desse tipo não é, apenas, o Estado. Não se trata de simples regras 

de organização, mas de verdadeiras normas de conduta. Sua observância impõe-se a todos, 

órgãos do Poder Público ou pessoas de Direito Privado38. 

A preservação ambiental e o desenvolvimento econômico devem coexistir, de 

tal modo que a ordem econômica não inviabilize um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, tampouco o meio ambiente obste o desenvolvimento econômico.   

Fiorillo & Rodrigues39  lecionam que o desenvolvimento sustentável consiste 

na busca e conquista de um "ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento social, crescimento 

econômico e a utilização dos recursos naturais exigem um adequado planejamento territorial 

que tenha em conta os limites da sustentabilidade. O critério do desenvolvimento sustentável 

deve valer tanto para o território nacional na sua totalidade, áreas urbanas e rurais, como para 

a sociedade, para o povo, respeitadas as necessidades culturais e criativas do país". 

Assim,  

 

 
37 Cristiane Derani. Direito Ambiental Econômico. 2008, p. XXI. 
38 Waldírio Bulgarelli. A teoria jurídica da empresa: análise jurídica da empresarialidade. 1985, p. 271. 
39 Celso Antônio P. Fiorillo & Marcelo Abelha Rodrigues, Manual de direito ambiental e legislação aplicável. 

1999, p. 118. 
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Desenvolvimento sustentável implica, então, o ideal de ser 

um desenvolvimento harmônico da economia e ecologia 

que deve ser ajustado numa correlação de valores em que 

o máximo econômico reflita igualmente um máximo 

ecológico40.  

 

Ressalta Leff41  para o fato de que “os ‘novos valores’ e as ‘novas visões do 

mundo’ que se expressam no discurso do desenvolvimento sustentável ressignificam o mundo 

e constroem novos sentidos existenciais”. E isto deve pautar nossas ações e o empreender nos 

dias atuais. 

 

2.5.4. PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO 

O princípio da participação presente no art. 225, caput, CF/88, se estabelece na 

frase “incumbe à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente”, e a este 

dever surge a obrigação da coletividade de participar da defesa dos bens ambientais. Deixar 

de ser mera espectadora para se tornar protagonista das relações ambientais, e isto só será 

possível, efetivamente, quando todos tiverem acesso à educação ambiental para compreensão 

da informação ambiental.  

A coletividade deve participar e esta participação se dá de inúmeras formas: 

através da iniciativa popular na apresentação de projetos de leis complementares ou ordinárias 

(federais, estaduais ou municipais) por um determinado número de cidadãos, bem como 

quando da realização de referendum sobre uma lei relacionada com o meio ambiente ou 

quando esta é chamada a compor, através de seus representantes (sindicatos, associações 

ambientais) os conselhos e órgãos de defesa do meio ambiente, a exemplo do CONAMA, 

CONSEMA, CONDEMA, Comissão de Plano Diretor, Comitê de Bacia Hidrográficas, entre 

outros; além do comparecimento e da participação nas audiências públicas, fiscalização e 

denúncias aos órgãos ambientais e ao Ministério Público, bem como promovendo ações 

judiciais para a defesa do meio ambiente.  

 

2.5.5. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DA INTERVENÇÃO ESTATAL 

 
40 Cristiane Derani. Direito Ambiental Econômico. 2008, p. 113. 

 
41 Enrique Leff. Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 2001, p. 352. 

 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 6  NOVA SÉRIE    2020  PRIMAVERA/VERÃO 

41 
 

O princípio da Obrigatoriedade da Intervenção Estatal presente no art. 225, 

caput, CF/88 determina que “incumbe ao Poder Público o dever de defender e preservar o 

meio ambiente para as presentes e futuras gerações”. 

Neste princípio se estabelece a obrigação constitucional do Poder Público, 

através de seus órgãos, de atuar de forma a prevenir danos ambientais, posto que no seu dever 

de agir não pode ficar omisso frente a ameaça ou lesão de bens ambientais.  Incumbe ao Poder 

Público, através de seus entes federativos, a competência tanto para legislar quanto para 

fiscalizar o meio ambiente.  

E a Constituição estabelece competência legislativa concorrente sobre assuntos 

do meio ambiente à União, Estados e ao Distrito Federal, estando limitada à União estabelecer 

normas gerais, sendo que aos estados e ao Distrito Federal caberá suplementação dessas 

normas gerais, e aos Municípios suplementação a legislação federal e a estadual no que 

couber. Já quanto a competência material, esta é comum a todos os entes da Federação. 

Outrossim, a lei complementar 140/2011 , para dirimir conflitos oriundas das 

competências, fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único 

do art. 23 da CF/88, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum 

relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate 

à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora. 

 

2.5.6. PRINCÍPIO DO POLUIDOR PAGADOR 

O princípio do ‘Poluidor-Pagador’ está insculpido no § 3º do artigo 225, 

CF/88, com uma dupla função, de um lado possui caráter preventivo - busca evitar a 

ocorrência de danos ambientais -; e de outro, repressivo - ocorrido o dano, visa sua reparação.  

Embora sua denominação possa dar entendimento de que “aquele que polui 

deve pagar”. Este princípio estabelece que a responsabilidade constitucional ambiental se dará 

nas esferas penal, administrativa e civil concomitantemente, quer seja o poluidor pessoa física 

ou jurídica.  

E de acordo como o art. 14, da Lei 6938/1981, tal responsabilidade será 

objetiva nas esferas administrativa e civil, ou seja, o poluidor responderá pelo dano 

independentemente de aferição de culpa. E somente na esfera penal, poderá ser discutida o 

dolo ou a culpa do infrator ambiental.  
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Este princípio determina ainda, que esta responsabilidade será solidária entre 

os agentes infratores. 

 

 

2.6. INSTRUMENTOS AMBIENTAIS 

Os instrumentos ambientais podem ser subdivididos em: instrumentos de 

gestão, instrumentos de prevenção e instrumentos de repressão. 

Os instrumentos de gestão regulamentados por lei visam propiciar tanto a 

gestão administrativa, como a gestão territorial dos espaços territorialmente protegidos (áreas 

de preservação ambiental, reserva legal e unidades de conservação), as características dos 

biomas, solo urbano e rural, os recursos hídricos, a fauna e flora. 

Os instrumentos de prevenção podem ser listados como o estudo prévio de 

impacto ambiental , a educação ambiental  em todos os níveis de ensino, os regulamentos, 

licenças ambientais, proibições, normas sobre níveis máximos ou mínimos de poluição, o 

zoneamento, auditoria ambiental, bem como outros atos administrativos que resultam do 

exercício do poder de polícia administrativa. 

Já os instrumentos se repressão  representam a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, a que estão 

submetidos os infratores, quer sejam pessoas físicas ou jurídicas. 

Outrossim, destaca-se que no § 1º do art. 225, os sete incisos foram 

estruturados a partir de verbos no infinitivo como indicativos de ações a serem adotadas pelo 

Poder Público, a serem regulamentados com leis, decretos, resoluções, regulamentos, 

portarias, entre outros atos administrativos, consubstanciados em instrumentos para assegurar 

a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, em atendimento ao 

caput  do artigo.  

 

3. CONCLUSÕES 

Como visto, o Direito Ambiental está entrelaçado no Texto Constitucional 

deste seu artigo 1º até que seja revelado pelo artigo 225. E como num jogo de tabuleiro onde 

as peças se movimentam para frente e para trás, a proteção ambiental, nesta unicidade 

constitucional, se faz presente em inúmeros artigos. 

Corroborando, identificamos os sujeitos e os instrumentos para o atingimento 

da finalidade precípua do Direito Ambiental, qual seja, vida com saúde e qualidade para 
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todos. Sobretudo por meio dos princípios ambientais, tidos como verdadeiros pilares de 

sustentação neste intento.  

Assim, a supremacia constitucional pode ser identificada com suas derivações 

em ordenamentos infraconstitucionais voltados ao cumprimento de sua máxima ambiental, 

notadamente com o dever da intervenção obrigatória do Estado e da participação de todos, 

especialmente do povo – detentor do bem ambiental -, num processo de construção contínua 

de cidadania ambiental forjada através da educação ambiental.   

Resumindo este imbricado liame existente no sistema que une a questão 

ambiental dentro do Direito, podemos sintetizar como sendo um conjunto de processos e 

etapas em busca da ‘dignidade da pessoa humana’ dentro do Estado brasileiro.  
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RESUMO:  

Perquirição dos limites da sub-rogação: os artigos 786, 884 e 934, do Código Civil brasileiro  

estabelecem a sub-rogação ao expressarem que uma vez paga a indenização haverá sub-

rogação nos limites dos respectivos valores àquele que pagar ou ressarcir os valores. 

Ainda, o artigo 349, do mesmo diploma legal, dispõe sobre a transferência ao novo credor de 

todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o 

devedor principal e os fiadores. 

A sub-rogação é figura jurídica que causa confusão com a de outros institutos do direito civil 

e, consequentemente, dúvidas surgem, principalmente de natureza procedimental, a respeito 

daquilo que é efetivamente transferido para o segurador quando da sub-rogação e, 

subsequentemente, quando da propositura da ação regressiva contra o causador do dano 

indenizado. 

PALAVRAS-CHAVE: Sub-rogação. Contrato de Seguro. Limitações. 

   

ABSTRACT: 

Investigation of subrogation: the Brazilian Civil Code establishes subrogation by expressing 

that once the indemnity is paid, there will be subrogation within the limits of the respective 

amounts to the one who paid or refunded the amounts. 
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Still, article 349, of the same legal diploma, disciplines the transfer to the new creditor of all 

the primitive's rights, actions, privileges and guarantees, in relation to the debt, against the 

principal debtor and the guarantors. 

Subrogation is a legal figure that causes confusion with that of other civil law institutes and, 

consequently, doubts arise, mainly of a procedural nature, regarding what is effectively 

transferred to the insurer when subrogation and, subsequently, when filing a regressive action 

against the person causing the indemnified damage. 

KEYWORDS : Subrogation. Insurance Contract. Limitations. 
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1. INTRODUÇÃO: SUB-ROGAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO 

A cabeça do artigo 786 do Código Civil brasileiro (Lei 10.046/2002) estabelece 

que “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos 

direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”; e, o §2º explicita que 

“É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os 

direitos a que se refere este artigo”. 

Do mesmo modo, o artigo 934, também do Código Civil brasileiro, prevê a 

regra segundo a qual “Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que 

houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, 

absoluta ou relativamente incapaz.”. 

Assim, o segurador que pagar a indenização, nos limites e termos do contrato 

de seguro, tem direito de regresso garantido contra o causador do dano — direito este 

decorrente de expressa disposição legal —, e que também decorre da vedação do 

enriquecimento sem causa, que, encontra previsão no artigo 884 do mesmo Código Civil2. 

 
2 “Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o 

indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. 
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Complementa o quadro legislativo a respeito da matéria, a previsão do artigo 

349 do Código Civil brasileiro de que “A sub-rogação transfere ao novo credor todos os 

direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor 

principal e os fiadores.”. 

Todavia, muitos confundem a figura da sub-rogação, com a de outros institutos 

do direito civil e, consequentemente, dúvidas surgem, principalmente de natureza 

procedimental, a respeito daquilo que é efetivamente transferido para o segurador quando da 

sub-rogação e, subsequentemente, quando da propositura da ação regressiva contra o causador 

do dano indenizado. 

 

 

2. A SUB-ROGAÇÃO DO SEGURADOR DECORRE DA LEI E, NÃO DO 

CONTRATO DE SEGURO. 

Como vimos acima, o legislador civil deixou claro que é um direito do 

segurador sub-roga-se, nos limites dos valores da indenização paga, nos direitos e ações que 

competem ao segurado contra o autor do dano (Código Civil, art. 786). 

Nesse sentido, a cláusula constante do contrato de seguro acerca da sub-

rogação é expletiva, que apenas destaca e repete a determinação legal a respeito do tema. 

Desse modo, a existência de tal cláusula não é capaz de transformar a sub-rogação legal em 

convencional. 

Esse é entendimento da doutrina a respeito da matéria. Confira-se: 

 

“Em faltando uma disposição expressa de lei 

assegurando-a [sub-rogação em contrato de seguro], 

como sucede em nosso direito, devem prevalecer as 

normas relativas ao pagamento com sub-rogado. Tal foi 

igualmente o movimento da nossa jurisprudência, e que, 

na falta de disposição expressa, manda aplicar os 

 
Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, 

e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.” 

 

“Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas 

também se esta deixou de existir.” 
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princípios da sub-rogação legal, tanto que se tem limitado 

o reembôlso, até à soma que o sub-rogado tiver 

desembolsado para desobrigar o devedor (Cód. Civil, art. 

989).”3 

 

“Dividem os autores a sub-rogação no seguro em pessoal 

e real. (...) A primeira, dizem, é a consequência natural do 

pagamento, pois que se pudesse o segurado haver 

simultaneamente a indenização do segurador e do dano 

do culpado, seria receber duas vêzes o valor do objeto, 

seria desnaturar o contrato de seguro transformando-o 

em meio de lucro. É uma sub-rogação legal, 

independente de qualquer declaração da parte.”4 

 

“Concluindo, é da própria natureza da cobertura do 

risco causado por terceiro (não do seguro em geral), a 

sub-rogação legal do direito comum. A seguradora paga 

dívida de terceiro, do responsável pelo ato ilícito. O 

prêmio que recebe é para cobertura apenas dos riscos 

eventuais que independem dos atos voluntários. A 

contraprestação da garantia que dá ao segurado, é a sub-

rogação dos seus direitos para responsabilizar o agente 

do ato ilícito. Eis por que é incluída em todas as apólices 

de riscos de dano. O risco seria certamente excluído da 

cobertura, se fosse negado esse direito ao segurador pelo 

legislador.”5 

 

E, trata-se, sem dúvida de uma sub-rogação pessoal, limitada ao valor que o 

segurador desembolsou em favor do segurado, como previsto no artigo 350 do Código Civil 

 
3  Serpa Lopes, Miguel Maria de, Curso de direito civil – fontes das obrigações: contratos, vol. IV, Freitas 

Bastos: Rio de Janeiro, 1958, p.395 – explicitamos entre colchetes e negritamos. 
4  Mendonça, Manuel Inácio Carvalho de, Contratos no direito civil brasileiro, 3 ed., atual. por José de Aguiar 

Dias, tomo II, Forense: Rio de Janeiro, 1955, p. 714 
5 Alvim, Pedro. O contrato de seguro, 3 ed., Forense: Rio de Janeiro, 1999, p. 490. 
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brasileiro (“Na sub-rogação legal o sub-rogado não poderá exercer os direitos e as ações do 

credor, senão até à soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor.”). 

A respeito, Pontes de Miranda já anotou, à luz do antigo Código Civil 

brasileiro (Lei 3.071/1916) que: “O segurador assumiu a dívida pelo valor segurado, se ocorre 

o sinistro. Segurador que paga sub-roga-se nos direitos do contraente contra os terceiros (sub-

rogação pessoal). O segurador é terceiro que presta. Se nenhum terceiro teria de prestar, 

nenhum direito se lhe transfere. Frequente dizer-se na apólice de seguro que o segurador 

sucederá ao recebedor do seguro em todos os direitos, pretensões e ações. Com isso apenas se 

explicita a sub-rogação pessoal, porque o segurador é terceiro interessado, conforme o art. 

985, III, do Código Civil (Tomo XXIV, § 2.960, 8). (...) O segurador, que pagou o seguro, 

sub-roga-se nos direitos do segurado até o montante do que prestou. Não importa se o terceiro 

tem de responder ex delicto ou ex contractu. Enquanto não se reembolsa do que deu ao 

segurado, conserva o segurador a sua posição jurídica de sub-rogado pessoal.”6 

Na ação regressiva, a seguradora que pagou a indenização age em substituição 

ao segurado contra o terceiro que deu causa ao dano indenizado. Nas palavras de PEDRO 

ALVIM: “não é justo que exatamente o causador do dano se libere de sua 

responsabilidade por efeito do seguro celebrado pela vítima. Tornar-se-á indiretamente 

beneficiário de um contrato, para o qual não contribui com o pagamento do prêmio e contra a 

vontade das partes contratantes. E pior do que isso: a instituição do seguro desvia-se de 

seus objetivos sociais para estimular a prática do ilícito pela impunidade do agente 

reclamada pela ordem pública.”7  

O verbete da Súmula 188 da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

destaca que “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que 

efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”8. 

 

 
6 Tratado de direito privado, parte especial, tomo XLV, 8 ed., reimpressão, Borsoi : Rio de Janeiro, 1972, pp. 

340/341 – negritamos para destacar. 
7 O contrato de seguro, ... p. 477 – grifamos para destacar. 
8 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na posição de que “A seguradora tem direito de 

demandar o ressarcimento dos danos sofridos pelo segurado depois de realizada a cobertura do sinistro, sub-

rogando-se nos direitos anteriormente titularizados pelo segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil e da 

Súmula n. 188/STF.” (cf. REsp 1639037/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 09/03/2017, DJe 21/03/2017; REsp 1297362/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 02/02/2017; REsp 1505256/SP, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 17/05/2016 

AgRg no Ag 1391591/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 

20/11/2015; AgRg no AREsp 598619/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 05/02/2015, DJe 10/02/2015; REsp 1085178/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA 

TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 30/09/2015) 
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Do mesmo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no 

sentido de que se trata de sub-rogação legal. Confira-se: 

 

“A ação regressiva da seguradora contra o causador do 

dano, porque não originada diretamente do contrato de 

seguro, prescreve em vinte anos, não se aplicando a 

prescrição ânua definida no art. 178, § 6º, II, do Código 

Civil” (REsp n. 123.391/ES, Rel. Ministro Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 23.6.1997 - 

negritamos) 

 

“Não se fundando em contrato de seguro, mas na sub-

rogação de direitos, a ação regressiva proposta pela 

seguradora contra o responsável pelos danos sujeita-se à 

prescrição vintenária, inaplicando-se o art. 178, § 6º, inc. 

II, do Código Civil. Recurso especial não conhecido” 

(REsp n. 83.839/MG, Rel. Ministro Barros Monteiro, 

Quarta Turma, DJ de 10.6.1996 - negritamos). 

 

 

3. OS DIREITOS E AÇÕES QUE DETÉM O SEGURADOR SUB-ROGADO. 

Não se confunde a sub-rogação legal com a figura da cessão da posição 

contratual. 

Adotamos aqui o conceito de cessão da posição contratual prevista no artigo 

424 do Código Civil português (Decreto-Lei 47.344/1966) “No contrato com prestações 

recíprocas, qualquer das partes tem a faculdade de transmitir a terceiro a sua posição 

contratual, desde que o outro contraente, antes ou depois da celebração do contrato, consinta 

na transmissão”. 

Sílvio de Salvo Venosa assim conceitua esse instituto “a cessão de posição 

contratual é negócio jurídico e tem também características de contrato. Nesse negócio, 

vamos encontrar que uma das partes (cedente), com o consentimento do outro contratante 

(cedido), transfere sua posição no contrato a um terceiro (cessionário). Para que não ocorra 
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dubiedade de terminologia, devemos denominar o contrato cuja posição é cedida de contrato-

base. Por conseguinte, por intermédio desse negócio jurídico, há o ingresso de um terceiro no 

contrato-base, em toda titularidade do complexo de relações que envolvia a posição do 

cedente no citado contrato. É imprescindível para a atuação desse negócio o consentimento do 

outro contratante, ou seja, do cedido. (...), ao transferir uma posição contratual, há um 

complexo de relações que se transfere: débitos, créditos, acessórios, prestações em favor 

de terceiros, deveres de abstenção etc. Na transferência da posição contratual, portanto, 

há cessões de crédito (ou pode haver) e assunções de dívida, não como parte fulcral do 

negócio, mas como elemento integrante do próprio negócio”9.  

Não é difícil de verificar que na sub-rogação legal não existe a transferência da 

posição contratual. Pelo contrário, na sub-rogação legal ocorre a substituição do credor. 

Realmente, feito o pagamento som sub-rogação, o terceiro que efetuou o pagamento substitui 

o credor originário da obrigação, passando a dispor de todos os direitos, ações e garantias até 

à soma do montante que tiver desembolsado. 

A sub-rogação, igualmente, não se confunde com a cessão de crédito. A 

respeito, novamente, nos valemos da lição de Sílvio de Salvo Venosa que diz “A sub-rogação 

tem como essência o pagamento de uma dívida por terceiro e fica adstrita aos termos dessa 

mesma dívida. Por outro lado, a cessão de crédito pode ter efeito especulativo, podendo ser 

efetivada por valor diverso da dívida originária. Na cessão de crédito, há necessidade de que o 

devedor seja notificado para ser eficaz com relação a ele (art. 290; antigo, art. 1.069) o que 

não ocorre na sub-rogação. A cessão de crédito é uma alienação de um direito; aproxima-se à 

compra e venda. Não existe esse caráter de alienação na sub-rogação. Na cessão, a operação é 

sempre do credor, enquanto a sub-rogação pode operar até mesmo sem anuência do credor e 

até contra sua vontade. (...) Na verdade, a sub-rogação é instituto autônomo. Não pode ser 

tratada simplesmente como um médio de extinção de obrigações. Se quem cumpre a 

obrigação é um terceiro, como vimos, a obrigação subsiste na pessoa desse terceiro. Uma 

razão de equidade apoia a existência da sub-rogação. Em vez de extinguir o crédito, este se 

transfere ao terceiro por vontade das partes ou por força de lei. A própria relação jurídica 

sobrevive com a mudança do sujeito ativo.”10 

 

 

 
9 Venosa, Sílvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos – 4. Ed. – São 

Paulo : Atlas, 2004, p. 359/360 
10 Direito Civil ...., obra citada, p. 285. 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 6  NOVA SÉRIE    2020  PRIMAVERA/VERÃO 

52 
 

 

E, como vimos, na sub-rogação há a transferência “ao novo credor todos os 

direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor 

principal e os fiadores” (Código Civil brasileiro, artigo 349). 

Especificamente para o contrato de seguro, como inicialmente já exposto, a 

regra é a de que “o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e 

ações que competirem ao segurado contra o autor do dano” (Código Civil brasileiro, artigo 

786, cabeça). 

Mas, quais seriam esses “direitos e ações” que são transferidos pela sub-

rogação ao segurador? 

Inicialmente, lembremos da regra previsto no artigo 890 do Código Civil 

brasileiro segundo a qual “Consideram-se não escritas no título a cláusula de juros, a 

proibitiva de endosso, a excludente de responsabilidade pelo pagamento ou por despesas, a 

que dispense a observância de termos e formalidade prescritas, e a que, além dos limites 

fixados em lei, exclua ou restrinja direitos e obrigações”. E, especificamente no caso do 

contrato de seguro, tem-se que “É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, 

em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.” (Código Civil brasileiro, 

artigo 786, § 2º). 

Em segundo lugar, não existe, na sub-rogação, a sucessão do credor originário, 

mas sim a sua substituição pelo terceiro que pagou a dívida. Isso porque, o legislador, 

corretamente, previu que quando há sucessão, há a transferência dos direitos e obrigações 

(v.g. artigos 1.116 e 1.119 do Código Civil brasileiro)11. 

Em terceiro lugar, os direitos e ações transferidos ao segurador estão limitados 

ao valor da indenização que tiver sido paga ao segurado. 

Na letra da lei pelo contrato de seguro “o segurador se obriga, mediante o 

pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a 

coisa, contra riscos predeterminados.” (Código Civil brasileiro, artigo 757, cabeça). Trata-se, 

portanto, de um contrato de natureza comutativa, o que é explicitado na regra do artigo 763 do 

mesmo diploma referido que preceitua o seguinte: “Não terá direito a indenização o segurado 

 
11 “Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos 

os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos.” (g.n.) 

“Art. 1.119. A fusão determina a extinção das sociedades que se unem, para formar sociedade nova, que a elas 

sucederá nos direitos e obrigações.” 
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que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua 

purgação.”12. 

Quanto à natureza do risco segurado, o seguro pode ser de danos ou de pessoa. 

No seguro de danos, a prestação devida pela seguradora em caso de sinistro se traduz em uma 

indenização. Já no seguro de pessoa, em caso de sinistro, a seguradora pagará uma prestação 

sem caráter indenizatório.  

Daí que, a sub-rogação da seguradora no direito e ações do segurado contra o 

causador do sinistro objeto de seguro, somente existe no seguro de danos. A respeito, o 

legislador é explícito, como se vê do artigo 800 do Código Civil brasileiro (“Nos seguros de 

pessoas, o segurador não pode sub-rogar-se nos direitos e ações do segurado, ou do 

beneficiário, contra o causador do sinistro.”). 

O seguro pode, igualmente, ser distinto a depender da qualidade do contratante 

e da função do seguro contratado. Nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho: “Relativamente ao 

regime jurídico aplicável, o seguro pode ser civil ou empresarial. Este último caracteriza-se 

quando o segurado é empresário e a garantia um insumo da empresa; ausente qualquer 

desses elementos, é civil o seguro.”13 

Tal questão, a respeito do regime jurídico aplicável, é importante, pois a 

seguradora terá, por exemplo, o mesmo prazo prescricional aplicável à relação jurídica 

originária, para buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que 

assistiam ao segurado14. 

 
12 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O simples atraso no pagamento de 

prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, sendo necessária, ao 

menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação.” (cf. AgInt no 

AREsp 805441/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 

02/03/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 1032390/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 05/09/2017; AgRg no Ag 1286276/RS, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016; AgRg no REsp 

1104533/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 

01/12/2015; AgRg no AREsp 413276/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/11/2013, DJe 03/12/2013; AgRg no AREsp 292544/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/04/2013, DJe 27/05/2013). 
13  Coelho, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil, 3 : contratos – 7ª ed. – São Paulo : Saraiva, 2014, p. 369. 
14 A respeito: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO 

DE DANOS MATERIAIS EM TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA. 1. ... 5. Nos contratos de seguro de dano, o 

segurador, ao pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao 

segurado contra o causador do dano, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se, assim, 

de hipótese de sub-rogação legal, que se opera independentemente da vontade do segurado ou do terceiro 

responsável pelo dano. 6. A jurisprudência desta Corte já decidiu que “o prazo prescricional para os danos 

decorrentes do inadimplemento de contrato de transporte aéreo de mercadoria é aquele fixado pelo Código 

Civil”. 7. Sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado, o prazo de prescrição da ação contra a 

seguradora para cobrar a indenização será o mesmo estabelecido para a ação que poderia ter sido 
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A previsibilidade é uma regra no contrato de seguro, pois o segurador que 

recebeu o pagamento do prêmio estipulado com o segurado, fica obrigado a indenizar o 

segurado (ou a terceiro, estipulado no contrato), os prejuízos resultantes de riscos futuros e 

previstos (Código Civil brasileiro, artigo 757)15.   

Todavia, como não há a sucessão do segurado, mas sim a sua substituição pela 

seguradora que pagou a indenização objeto do contrato de seguro, a relação substituída está 

atrelada ao dano e, não há qualquer outra relação que o segurado mantinha com terceiros, 

inclusive de natureza contratual. Por isso mesmo, a jurisprudência é firme no sentido de que 

“Nas ações regressivas, propostas pela seguradora contra o causador do dano, os juros de 

mora devem fluir a partir do efetivo desembolso da indenização securitária paga e não da 

citação.”16 

Realmente, como acima pontuamos, se os direitos e ações transferidos ao 

segurador estão limitados ao valor da indenização que tiver sido paga ao segurado, então, 

coerentemente, somente aquilo que estiver ligado ao sinistro ---- concretização de um risco 

coberto ----, e tiver sido objeto da indenização paga, é que pode estar relacionado com os 

direitos e ações que foram transferidos, pela sub-rogação, ao segurador. 

Deste modo, mesmo que o segurado detenha relações comerciais e contratuais 

com o causador do dano, tais relações não são transferidas para a empresa seguradora, em 

razão da sub-rogação. E, igualmente, as prerrogativas pessoais que assistiam à vítima 

(segurado), também não são transferidas para a seguradora17. 

 
manejada pelo titular originário dos direitos. ...” (REsp 1745642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019) 

 
15 Soma-se a isso as regras dos seguintes artigos do Código Civil Brasileiro:  

“Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais 

estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.” 

“Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.” 

“Art. 769. O segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar 

consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se provar que silenciou de má-fé. 

§1º O segurador, desde que o faça nos quinze dias seguintes ao recebimento do aviso da agravação do risco sem 

culpa do segurado, poderá dar-lhe ciência, por escrito, de sua decisão de resolver o contrato. 

§2º A resolução só será eficaz trinta dias após a notificação, devendo ser restituída pelo segurador a diferença do 

prêmio.” 

 
16 Nesse sentido:  REsp 1539689/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/06/2018, DJe 14/06/2018; AgRg no REsp 1249909/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 22/02/2013; AgRg no Ag 849067/PR, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 05/03/2009; e, REsp 362566/SP, Rel. Ministro 

FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ 05/05/2003 p. 302. 
17 A respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que: “Competência. Acidente de veículos. Sub-rogação. 

Ação regressiva. Não se transmite à seguradora sub-rogada o foro excepcional assegurado a vítima do 
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Com isso, qualquer relação negocial mantida entre o segurado e o terceiro 

causador do dano não podem ser consideradas como transferidas para a empresa seguradora, 

em razão da sub-rogação, exceto se esta tiver aquiescido com a relação negocial pré-existente. 

Trata-se de uma questão de grande importância, dado que em diversos países, 

ainda hoje, se discute se em razão da sub-rogação legal estaria a seguradora, por exemplo, 

obrigada a obedecer a cláusula compromissória na qual o segurado e o terceiro causador do 

dano teriam convencionado, em um contrato, comprometerem-se a submeter à arbitragem os 

litígios que poderiam vir a surgir, relativamente a tal contrato. 

Ora, se a seguradora não participou de tal contrato ----- firmado entre o 

segurado e o terceiro causador do dano ------, por princípio, não convencionou a utilização da 

arbitragem para solução dos conflitos decorrentes do dano sinistrado. E, mais ainda, se com a 

sub-rogação, os direitos e ações que são transferidos para a seguradora estão limitados a 

indenização que foi paga, então nada que esteja relacionado fora deste âmbito da indenização 

não pode ser aplicado em benefício, ou contra a empresa seguradora. Nesse sentido, 

lembramos a prudente ressalva do § 2º do artigo 786 do Código Civil brasileiro que considera 

INEFICAZ “qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os 

direitos a que se refere este artigo”. 

Na lição de Gustavo Tepedino e Anderson Schreiber, em comentário ao artigo 

349 do Código Civil brasileiro: “Não se admite, por outro lado, a expansão dos direitos do 

sub-rogado com relação àquilo de que dispunha o credor original, seja porque a sub-

rogação é desprovida de caráter especulativo, seja porque tal expansão poderia prejudicar os 

demais credores que concorrem com o sub-rogado. Eventuais direitos adicionais conferidos 

pelo devedor ao seu novo credor escapam à sub-rogação”18. 

 
acidente (art. 100, parágrafo único, do CPC). Precedentes. Recurso especial conhecido, mas improvido.” 

(REsp 19.767/CE, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/1993, DJ 

07/02/1994, p. 1185). No mesmo sentido: REsp 17.794/RS, Rel. Ministro NILSON NAVES, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 31/08/1992, DJ 13/10/1992, p. 17692. 

O Tribunal de Justiça de São Paulo também tem decisão nesse sentido: “TRANSPORTE MARÍTIMO. Ação 

regressiva de seguradora. Sinistro de avaria de parte das mercadorias. 1. Cláusula de eleição de foro. Não 

incidência em face da seguradora, pois o contrato foi celebrado entre a transportadora e a segurada. 2. 

Decadência do direito de exigir reparação. Não ocorrência. Inaplicabilidade do artigo 754, § único, CC. 

Direito de regresso da seguradora regulamentado pelo artigo 786 mesmo diploma. 3. Danos. Indenização. 

Cabimento. Avarias bem demonstradas pela documentação dos autos. Relatórios de avarias e de regulação que 

comprovaram os danos causados nas mercadorias transportadas. Ação procedente. Recurso provido.” (TJSP, 

Apelação Cível nº 1080059-22.2018.8.26.0100, Relator Desembargador Gilberto dos Santos, Julgamento em 

03/10/2019). 
18 TEPEDINO, Gustavo e SCHREIBER, Anderson. Código civil comentado : direito das obrigações : artigos 

233 a 420, volume IV ; coordenador Álvaro Villaça Azevedo – São Paulo : Atlas, 2008, p. 271 – grifos nossos, 
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Nesse sentido, já decidiram os nossos tribunais: 

 

“Apelação - Ação regressiva de ressarcimento - 

Cobertura securitária -Transporte marítimo internacional 

- Polpa química de celulose de eucaliptos - Carga 

avariada - Sentença de procedência - Recurso - Evidente 

legitimidade ativa - Sub-rogação dos direitos pela 

seguradora - Artigo 786 do CC e Súmula nº 188 do STF - 

Documentos acostados na inicial suficientes para 

ajuizamento da demanda, os quais corroboram a tese 

autoral - Decadência e prescrição inocorrentes - 

Cláusula arbitral - Inaplicável – Carga recebida pelo 

navio transportador sem qualquer ressalva - 

Conhecimento de embarque que atesta a boa ordem e 

condição dos produtos no momento do embarque - Avaria 

constatada no desembarque - Responsabilização da 

demandada pelo ressarcimento dos danos - Verba 

honorária majorada, nos termos do artigo 85, § 11, do 

CPC - Sentença mantida - Recurso desprovido.”19 

 

“Ação de obrigação e fazer c.c cobrança. Banco que 

ingressa contra a seguradora buscando prêmio estipulado 

em apólice de seguro. Extinção. Art. 267, VII. 

Reconhecimento de convenção de arbitragem. Apelo do 

banco. Banco que não participou da contratação do 

seguro e não pactuou a convenção de arbitragem. 

Impossibilidade de estender a convenção de arbitragem a 

quem dela não pactuou. Cláusula compromissória 

arbitral que tem caráter personalíssimo. Doutrina e 

jurisprudência. Sentença anulada. Recursos da 

Seguradora e do IRB que pretendiam majorar a verba 

 
19 TJSP – Apelação 1005569-68.2019.8.26.0011 - 14ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Carlos Abrão – 

julgado em 29/01/2020 – grifos nossos. 
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honorária imposta que ficaram prejudicados. Provido o 

recurso do banco, desprovido os recursos do IRB e da 

Berkley International do Brasil Seguros S/A.”20 

 

“Responsabilidade civil. Indenizatória. Ação regressiva 

decorrente de contrato de seguro. Cláusula arbitral 

instituída com a segurada e não com a seguradora. 

Hipótese em que a resolução de conflitos por arbitragem 

só obriga as partes contratantes e não terceiros. Extinção 

do processo inadmissível. Sub-rogação da seguradora 

que se limita ao direito à ação processual que teria a 

segurada, mas não ao direito material. Preliminar 

rejeitada. Recurso provido”21 

 

Destacamos, aqui, em específico a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro no julgamento da apelação 0020908-56.2012.8.19.0001, na qual se pode ler o 

seguinte: 

 

“I. Da incompetência em razão de cláusula 

compromissória 

No que respeita à arbitragem, a tese recursal não deve ser 

acolhida. 

O primeiro fundamento para que não se oponha à 

seguradora a cláusula compromissória firmada por sua 

sub-rogada com a ré é bastante singelo, e repousa no 

princípio da relatividade contratual, segundo o qual não 

interfere na esfera jurídica de alguém o que se trata de res 

inter alios acta. 

Até seria de se admitir que a seguradora assumisse 

integralmente a posição contratual de sua sub-rogada, se 

 
20 TJSP – Apelação 0106428-85.2009.8.26.0100 - 21ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Virgílio de Oliveira 

Junior – julgado em 18/03/2013 – grifos nossos. 
21  TJSP – Apelação 0030807.20.2010.8.26.0562 - 23ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. J.B. Franco de 

Godoi – julgado em 13/06/2012 – grifos nossos. 
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assim tivesse anuído, mediante expressa previsão no 

contrato – o que não é o caso dos autos. 

Outro fundamento para que se afaste a preliminar que diz 

respeito à competência do Tribunal Arbitral está na 

ausência de obrigatoriedade, pois, como se sabe, ninguém 

é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, salvo em 

virtude de lei prévia, escrita, estrita e certa, ao passo que, 

na hipótese, o art. 349 do Código Civil não promove a 

sub-rogação contratual, mas apenas assegura o direito 

em relação à dívida em questão. Confira-se: 

 

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os 

direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em 

relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores. 

 

Não há, como se vê da redação acima, a atribuição de 

qualquer ônus ou encargo ao sub-rogado, senão aqueles 

naturais e inerentes à simples cobrança da dívida. 

Mais especificamente quanto ao contrato de seguro, vê-se 

do art. 786 do Código Civil que, quando paga a 

indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos do 

segurado – e, mais, reputa ineficaz, ope legis, qualquer 

ato do segurado que queira diminuir os direitos do 

segurador, a exemplo do contrato que deu origem à 

obrigação. Eis a redação do dispositivo: 

 

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, 

nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que 

competirem ao segurado contra o autor do dano.  

(...)  

§ 2o É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua 

ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se 

refere este artigo.  
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Logo, o contrato, do qual conste eventual cláusula 

compromissória, é ineficaz perante o segurador, pois 

diminui o direito deste, por impor-lhe a necessidade de, 

antes de cobrar a dívida, buscar, obrigatoriamente, o 

meio alternativo de solução de conflitos, a arbitragem – 

isto, sem se falar na ofensa ao livre acesso à justiça e na 

inafastabilidade do controle jurisdicional. 

Portanto, não há que se acolher referida tese, pois 

competente é a Justiça Estadual.”22 

 

 

4. CONCLUSÕES 

1. a sub-rogação no contrato de seguro é legal, tal como previsto no artigo 786 do 

Código Civil brasileiro. 

2. a sub-rogação não se confunde com outros institutos do direito civil, em especial com 

a cessão da posição contratual ou mesmo com a cessão de crédito. 

3. não existe, na sub-rogação, a sucessão do credor originário, mas sim a sua substituição 

pelo terceiro que pagou a dívida.  

4. o legislador, corretamente, previu que quando há sucessão, há a transferência dos 

direitos e obrigações (v.g. artigos 1.116 e 1.119 do Código Civil brasileiro), o que é 

bastante diferente do que ocorre na sub-rogação aonde são transferidos os direitos e 

ações que competiam à vítima (segurado) contra o causador do dano. 

5. no caso da sub-rogação do seguro, os direitos e ações transferidos ao segurador estão 

limitados ao valor da indenização que este pagou ao segurado. 

6. as relações comerciais e contratuais eventualmente mantidas pelo segurado com o 

causador do dano não são transferidas para a empresa seguradora, em razão da sub-

rogação. E, igualmente, as prerrogativas pessoais que assistiam à vítima (segurado), 

também não são transferidas para a seguradora. 

7. nesse sentido, em razão da sub-rogação legal não está a seguradora, via de regra, 

obrigada a obedecer cláusula compromissória na qual o segurado e o terceiro causador 

do dano decidam, em um contrato, comprometer-se a submeter à arbitragem os litígios 

 
22 TJRJ – Apelação 0020908-56.2012.8.19.0001 – 1ª Câmara Cível – Rel. Des. Custódio de Barros Tostes – 

julgado em 19/08/2014. 
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que poderiam vir a surgir, relativamente a tal contrato. A indenização paga pela 

seguradora não foi pelo contrato mantido entre o segurado e o terceiro causador do 

dano, mas sim em razão do evento danoso ocorrido e coberto pelo contrato de seguro, 

conforme apurado e realizado o pagamento. 
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RESUMO:  

As organizações internacionais se tornaram parte integrante da comunidade internacional há 

mais de um século, dado que os Estados enfrentam uma miríade de questões comuns, 

envolvendo saúde, economia, demografia, refugiados e diferendos político, os quais não têm 

condições de resolver de forma isolada. Uma das mais relevantes dessas organizações inter-

estatais é a Organização Mundial da Saúde - OMS, a qual, em épocas de pandemias, como a 

da recente Covid-19, emite recomendações e oferece apoio científico e material aos Estados, 

bem como serve como guia sobre saúde pública a governos e autoridades da saúde em todo o 

mundo. Este artigo pretende examinar de forma sintética suas origens, importância para a 

comunidade internacional e modus operandi, que ficou ainda mais evidente na crise mundial 

provocada pelo Covid-19. 

PALAVRAS-CHAVE: OMS. Pandemia covid-19. Importância para a comunidade 

internacional. 

   

ABSTRACT: 

International organizations have been part and parcel of the international community for over 

a century, as States face a myriad of common issues concerning health, economic, 

demography, refugees and political differences, which they are not able to solve individually. 

One of the most relevant of these inter-state institutions is the World Health Organizations-

WHO, which, in times of pandemics, such as the recent Covid-19, issues recommendations 

 
1 Mestre, Doutor e Livre-Docente em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo-USP; autor de 21 livros e mais de 60 artigos jurídicos sobre Direito Internacional, Processo Civil, Direito 

Empresarial e Direito Administrativo; Advogado internacional baseado em São Paulo, com 40 anos de 

experiência em negócios internacionais. E-mail: jcretellaneto@gmail.com 
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and offer scientific and material support to the States and serve as a public health guidance to 

governments and health officials around the globe. This article seeks to briefly examine its 

origins, its importance to the international community and its modus operandi, which became 

even more evident during the world crisis caused by Covid-19. 

KEYWORDS: WHO. Covid-19 pandemic. Importance for the international community. 

 

 

1. A ATUAL PANDEMIA DO COVID-19 E A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE-OMS 

De forma inesperada, a partir de dezembro de 2019, as atenções do mundo se 

voltaram para Wuhan, capital e maior cidade da província de Hubei, na China, que conta com 

mais de 10 milhões de habitantes.  

Um vírus ainda desconhecido, da cepa dos coronavírus, se espalhava desde 

01.12.2019 entre sua população, causando internações e mortes às centenas, e provocando 

pânico no país, obrigando as autoridades a ordenarem um completo e rigoroso isolamento 

(lockdown) da cidade entre 23.01.2020 e o final de abril. 

Na mesma ocasião, ganhou as manchetes das publicações em todo mundo e em 

todas as mídias, a Organização Mundial da Saúde-OMS, com as entrevistas quase diárias de 

seu Diretor Geral, o etíope Thedros Adhanom Ghebreyesus2 e seu Diretor Diretor-Executivo 

do Programa de Emergências em Saúde, o irlandês Michael Joseph Ryan3. 

O vírus foi identificado em 31.12.2019 e denominado SARS-CoV-2 e Covid-

194, e, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde-OMS declarou que se tratava de uma 

pandemia. 

 
2 Eleito em 2017, Adhanom tem Mestrado em Imunologia de Doenças Infecciosas pela Universidade de Londres 

e Doutorado em Saúde Comunitária pela Universidade de Nottingham, ambas no Reino Unido. 
3 Ryan é um ex-cirurgião que se especializou em epidemiologia de doenças infecciosas. 
4 “Os coronavírus são um grupo de vírus de genoma de RNA simples de sentido positivo (serve diretamente para 

a síntese proteica); pertencem ao Grupo IV((+)ssRNA), e à subfamília taxonômica Orthocoronavirinae da 

família Coronaviridae, da ordem Nidovirales” (DE GROOT RJ, BAKER SC, MARIC R, ENJUANES J, 

GORBALENYA AE, HOLMES KV, PERLMAN S, POON L, ROTTIER PJ, TALBOT P, WOO PC, ZIEBUHR 

J (2001). “Family Coronavriridae”. In: AMQ KING, E LEFKOWITZ, MJ ADAMS, EB CARSTENS. Ninth 

Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. [S.I.]: Elsevier, Oxford, pp. 806-828. SARS-

Cov-2 é o nome oficial do vírus que atingiu o mundo em 2019 e pernaneceu atuante por alguns anos. Foi 

escolhido pela OMS para facilitar a identificação em estudos científicos e também a divulgação na imprensa, 

além de evitar confusões com outros vírus da mesma família. Já o SARS-Cov-1 (ou apenas SARS) é o nome 

dado ao “irmão” do SARS-Cov-2, que causou uma epidemia na China em 2002. Em inglês, SARS-Cov-2 

significa "Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2" (Síndrome Respiratória Aguda Grave do 

Coronavírus 2, em tradução livre nossa). COVID-19 é o nome oficial da doença causada pelo novo coronavírus, 

também escolhido pela OMS. Entre outras epidemias causadas por coronavírus pode ser citada a epidemia da 

síndrome respiratória do Médio Oriente (MERS) em 2012. Os coronavírus foram descobertos em 1964 pela 
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Dentro de pouco tempo, a partir de janeiro de 2020, os noticiários passaram a 

informar várias vezes por dia o número de casos de pessoas infectadas pelo Covid-195, bem 

como de óbitos dele decorrentes na Espanha, na Itália, na França, nos EUA e em outros 

países, até que, em 26.02.2020 foi confirmado o primeiro caso de infecção no Brasil. Não 

tardaria até que acontecesse a primeira morte pela doença no País, o que viria a ocorrer em 

17.03.2020. 

As entrevistas coletivas diárias de dirigentes da OMS passaram a ocupar 

posição de destaque nos noticiários: nelas eram apresentadas estatísticas, os números de 

infectados e de óbitos, os progressos científicos na pesquisa de uma vacina e, muito 

especialmente, suas recomendações para mitigar os efeitos da disseminação do vírus e para 

oferecer tratamento aos infectados. 

Problemas de saúde em larga escala ocorreram em outras épocas, como a Peste 

Negra (Black Death), na Europa entre 1346 e 1353, que causou a morte de 30% a 60% da 

população da época (entre 75 e 200 milhões de pessoas, de um total estimado de 475 

milhões)6. Antes disso, uma epidemia de sarampo, na Grécia, em 430 A.C. foi relatada por 

Tucídides, assim como uma epidemia de peste bubônica em Constantinopla, entre 542-543 

A.D., diversas pestes e epidemias na China, entre 15 A.D. e 1.500 A.D., e uma epidemia de 

sarampo no Japão entre 735-737 A.D.7. 

Há relatos idílicos de chefes maias e incas, dos séculos 15 e 16, de que, antes 

da chegada dos europeus às Américas, seus povos viviam até 150 anos ou mais, e não havia 

registros de doenças epidêmicas, o que atribuíam à sua vida saudável e boa alimentação. 

Contudo, autores nativos ou que viveram nas Américas, e que escreveram nos séculos 16 e 

17, como Felipe Guamán Poma de Ayala (1534-1615), Garcilaso de la Vega (1503-1536), e o 

médico mexicano Martin de la Cruz (1510-1555), relataram a incidência de graves epidemias, 

períodos prolongados de fome e constantes guerras bem antes de 1492. Relatos de 

observadores europeus da mesma época, como os Padres Pablo Joseph de Arriaga (1564-

 
virologista escocesa June Hart Almeida (1930-2007), cientista que se notabilizou por seu pioneirismo no 

desenvolvimento de novos métodos para a visualização e o diagnóstico dos vírus. 
5 Desde o início de fevereiro de 2020, a OMS passou a denominar oficialmente a doença causada pelo 

coronavírus de Covid-19. A sigla é um acrônimo de COrona Virus Disease (Doença do Coronavírus), e o 

número 19 se refere ao ano de 2019, quando os primeiros casos foram divulgados pelo governo chinês, em 

dezembro daquele ano. 
6 ALCHON, Suzanne Austin. A Pest in the Land: New World Epidemics in a Global Perspective, University of 

New Mexico Press, 2003, p. 21; também HERLIHY, David, The Black Death and the Transformation of the 

West, Harvard, Harvard University Press, 1997, p. 17. 
7 McNEILL, William H. Plagues and People, Garden City, Nova York, DoubleDay/Anchor Books, 1977, pp. 

260-269. 
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1622), no Peru, e Bernardino de Sahacún (1499-1590), no México, descrevem e confirmam a 

ocorrência de inúmeras doenças que afligiam essas populações nativas das Américas, de 

modo que a descrição romântica da vida das populações nativas não corresponde à realidade. 

Estudos paleográficos e paleontológicos mais atuais também confirmam a existência de 

diversas doenças infecciosas que atingiam as tribos americanas. 

Mais recentemente, a equivocadamente denominada Gripe Espanhola (Spanish 

Flu)8, entre 1918-1920, foi a primeira causada pelo vírus influenzaH1N1 (a segunda ocorreu 

em 2009), provocou entre 17 e 50 milhões de vítimas no mundo todo, conforme a fonte. Na 

época, a população da Terra era de cerca de 2 bilhões de habitantes e a epidemia infectou 

cerca de 20% das pessoas. 

As crises econômicas de 1929 (a Grande Depressão), de 2001 (bolha da 

internet, provocada por um avanço exagerado na comercialização de empresas e ações pela 

internet, quando esta ainda era excessivamente lenta e ineficaz, e não foram atingidos os 

objetivos empresarias; a chamada internet bubble) e de 2008-2009 (inúmeras hipotecas com 

financiamentos a pessoas de baixa renda, as chamadas sub prime mortgages, que levaram ao 

colapso do hipertrofiado e pouco regulado sistema bancário) tiveram causas muito diferentes 

das da atual crise provocada pelo Covid-19. 

A crise atual – comparada, por alguns, à crise do petróleo de 1973 – provocou 

o lockdown de cidades inteiras, com a quarentena paralisando por meses grande parte das 

atividades econômicas, tais como as dos setores têxteis e vestuário, veículos, turismo e 

viagens, bares e restaurantes, hotelaria, transportes, e serviços em geral. Além disso, a 

economia, atualmente, é muito mais globalizada do que jamais foi, e as complexas cadeias 

produtivas demandam a integração de empresas situadas em diversos países. 

As economias de diversos Estados, em 2020, encolheram entre 10 e 30% em 

relação a 2019, e as generosas ajudas governamentais à população e às empresas (handouts), 

aliada à queda na arrecadação de tributos, fizeram explodir o déficit público em praticamente 

todos os países.  

Sem qualquer dúvida, a atual pandemia, embora em número de mortos e 

infectados nem de longe se aproxime dos das vítimas da Gripe Espanhola, causou impactos 

muito mais profundos e duradouros na vida econômica das pessoas, levando alguns 

 
8 Não se sabe a origem exata da gripe. Após a 1ª Guerra Mundial, os censores dos governos da Alemanha, do 

Reino Unido, da França e dos EUA retiveram informações sobre a pandemia, mas os artigos publicados na época 

estavam livres para relatar os efeitos da gripe na Espanha, país cuja população foi relativamente pouco atingida, 

mas onde o rei Alfonso III (1886-1941) foi infectado. Para uma descrição detalhada, vide BARRY, John M. The 

Great Influenza: The Epic Story of the Greatest Plague in History, Viking Penguin 2004. 

https://archive.org/details/greatinfluenzaep00john
https://archive.org/details/greatinfluenzaep00john
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economistas – como Kenneth Rogoff, Professor de Economia na Universidade Harvard e 

Economista-Chefe e Diretor de Pesquisa do Fundo Monetário Internacional-FMI entre 2001-

2003, e José Juan Ruiz Gómez, ex-Economista-Chefe do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento-BID –  a considerarem a pior crise da História da Humanidade9. 

Por sua importância, em especial em um momento de grave crise internacional 

causada pelo novo coronavírus (como também é chamado o Covid-19), tanto no plano da 

saúde quanto por suas drásticas consequências sobre a economia mundial, dedicaremos esse 

breve estudo à Organização Mundial da Saúde-OMS, cujo papel é de fundamental 

importância para a sociedade internacional. 

 

 

2. ORIGEM E CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL 

Até o final do século 19, os Estados decidiam sobre questões que os afetavam, 

em suas relações com os demais Estados, por meio de conferências diplomáticas. 

Contudo, essas conferências diplomáticas apresentavam uma série de 

dificuldades, tais como: a) a comunicação aos participantes de que os eventos iriam ser 

realizadas; b) preparação do material; c) enorme tempo dispendido para as negociações; e d) 

inadequação do método pelo qual as decisões deveriam ser adotadas, que era o consenso. 

Hoje, com a facilidade proporcionada pelos meios de comunicação 

praticamente instantâneos e de baixo custo e o desenvolvimento da internet, as dificuldades 

apontadas (exceto a última) já não subsistem. 

O método do consenso se contrapõe ao das decisões por maioria, quando há 

duas ou mais posições defendidas pelos representantes dos Estados participantes. Votações 

levam menos tempo do que o convencimento de numerosas delegações pois, bastando que um 

participante se oponha, não se terá atingido o consenso. 

No final do século 19, e princípios do século 20, outros fatos relevantes se 

observaram, tai como necessidade de regulamentação internacional da navegação em certos 

rios europeus, como o Reno e o Danúbio; o desenvolvimento dos correios e do telégrafo; 

invenção do motor a combustão, com base em derivados do petróleo, em lugar das máquinas a 

vapor; e domínio das técnicas de utilização da eletricidade para diversas finalidades, como 

 
9 Fonte: Pandemia de Coronavírus mergulha a Economia no Desconhecido, jornal El País, ed. de 15.03.2020, 

acessível em https://brasil.elpais.com/economia/2020-03-15/pandemia-do-coronavirus-mergulha-a-economia-no-

desconhecido.html. 

https://brasil.elpais.com/economia/2020-03-15/pandemia-do-coronavirus-mergulha-a-economia-no-desconhecido.html
https://brasil.elpais.com/economia/2020-03-15/pandemia-do-coronavirus-mergulha-a-economia-no-desconhecido.html
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iluminação urbana e geração de energia para as fábricas, que se multiplicavam desde a 

Revolução Industrial, que teve início em meados do século 18. 

O cuidado com os feridos em campo de batalha e seu tratamento é anterior ao 

surgimento dessas organizações. 

Registre-se a Batalha de Solferino, travada em 24.06.1859, combate decisivo 

da Segunda Guerra da Independência Italiana, resultante da invasão do Piemonte-Sardenha 

por tropas austríacas, sob o comando do Imperador Francisco José I (1830-1916). Nessa 

batalha, saíram vitoriosas as tropas francesas de Napoleão III (1808-1873) e seus aliados 

sardo-piemonteses de Vitor Emanuel II (1820-1878) sobre as tropas austríacas. 

A seguir à batalha, presenciada por um homem de negócios suíço, Henri 

Dunant (1828-1901) – que se deslocara até o local para conferenciar com Napoleão III e 

tentar obter sua autorização para um empreendimento no Egito, então sob o domínio da 

França – este ficara impressionado com a carnificina causada pelo conflito e com os milhares 

de soldados feridos e sem assistência após o encerramento do conflito, simplesmente 

abandonados à própria sorte no campo de luta. Ao regressar à Suíça, reuniu um grupo de 

comerciantes e iniciou uma campanha humanitária que resultaria na Convenção de Genebra, 

que criou a Cruz Vermelha Internacional, em 17.02.1863, cujo Comitê tem personalidade 

jurídica internacional, participando de conferências e promovendo a elaboração de tratados 

em matéria de Direito Humanitário. 

A criação de organizações internacionais atendeu às necessidades da sociedade 

internacional, que se transformava rapidamente e necessitava de soluções amplas para seus 

mais prementes problemas, muitos deles agora não mais restritos a seu espaço geográfico 

interior. 

A doutrina clássica define organização internacional como: 

 

“ ... associação voluntária de sujeitos de Direito 

Internacional constituída por atos internacionais e 

disciplinada nas relações entre as partes por normas de 

Direito Internacional, que se concretiza em um ente de 

caráter estável, munido de um ordenamento jurídico 

interno próprio e dotado de órgãos e institutos próprios, 

por meio dos quais realiza as finalidades comuns de seus 
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membros mediante funções particulares e o exercício de 

poderes que lhe foram conferidos”10. 

 

Quanto às comunicações, foi criada, em1874, a União Postal Geral (cujo nome 

foi alterado, em 1878, para União Postal Universal-UPU, reorganizada em 1947 e 1964); com 

o desenvolvimento dos métodos de previsão do tempo, foi estabelecida, em 1873, a 

Organização Meteorológica Internacional-OMI (cuja denominação era Organização 

Meteorológica Mundial-OMM, tendo sido alterado em 1947); em relação ao trabalho, 

estabeleceu-se, em 1919, a Organização Internacional do Trabalho-OIT; e assim por diante. 

Ao final da 1ª Guerra Mundial, foi assinado, em 28.06.1919, o Pacto da 

Sociedade das Nações (The Covenant of the League of Nations), sua carta constitutiva como a 

Parte I do Tratado de Versalhes, que entrou em vigor com o restante desse tratado em 

10.01.1920. Com sede em Genebra, funcionou até 20.04.1946. Foi a precursora da 

Organização das Nações Unidas-ONU, que surgiria após o término da 2ª Guerra Mundial.    

O tratado constitutivo da ONU (a Carta das Nações Unidas) foi firmado em 

26.06.1945 por representantes dos 50 Estados que participaram da Conferência de São 

Francisco; a ONU passou a funcionar, oficialmente, em 24.10.1945, com sede em Nova York, 

quando a Carta foi ratificada por EUA, China, França, Reino Unido e União Soviética e pela 

maioria dos demais signatários.  

É preciso enfatizar que as organizações internacionais não surgiram como 

resultado de um planejamento racional e pré-concebido pelos Estados, mas foram por estes 

criadas para atender às novas e crescentes necessidades e aos interesses diversos que passaram 

a afligir a comunidade internacional.  

Esses fatores impulsionaram vigorosamente o extraordinário aumento em 

número e em amplitude funcional e operativa das organizações internacionais a partir do final 

da 2ª Guerra Mundial, mal podendo ser comparadas, em importância, estrutura e 

funcionamento, às precursoras instituições e uniões administrativas do final do século 1911. 

Com o aumento do deslocamento das pessoas através de países e entre 

continentes, e o crescimento das atividades industriais e comerciais entre as nações, também 

várias doenças se espalharam e se multiplicaram entre os Estados, o que exigiu atuação 

conjunta da comunidade internacional.  

 
10 SERENI, Angelo Piero. Organizzazioni Internazionale, Milão, Ed. Giuffrè, 1959, p. 34.  
11 CRETELLA NETO, José. Teoria Geral das Organizações Internacionais, 3ª ed., São Paulo, Ed. Saraiva, 

2013, p. 81.  
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Também os conflitos armados, internos e internacionais, constituem 

importantes vetores para a disseminação de doenças. 

Consoante estabelecia o Preâmbulo do Pacto da SdN, a organização visava 

desenvolver a cooperação entre as nações e, para lhes garantir a paz e a segurança, 

determinava que estas: aceitassem certas obrigações com a finalidade de não recorrer à 

guerra; mantivessem claramente relações internacionais fundadas sobre a justiça e a honra; 

observassem rigorosamente as prescrições do Direito Internacional, reconhecidas a partir da 

criação da SdN como regra de conduta efetiva dos Governos; fizessem reinar a justiça e 

respeitassem escrupulosamente todas as obrigações dos Tratados nas relações mútuas dos 

povos organizados.  

A SdN criou diversos Comitês para se dedicar às mais variadas questões, tanto 

econômico-financeiras, quanto de pessoas deslocadas, estudos demográficos, estudos fiscais, 

tráfico de entorpecentes etc.12. 

Com base no Artigo 23 do Pacto, por meio de uma Resolução da Assembleia 

datada de 07.07.1923, criou um Comitê de Higiene (Health Committee), cuja missão era a de 

“se dedicar a adotar medidas em questões de preocupação internacional referentes à 

prevenção e ao controle de doenças”. A constituição e o funcionamento do Comitê obedeciam 

a uma Resolução do Conselho da SdN de 26.09.193613.  

A estrutura institucional da Organização da Saúde da Sociedade das Nações 

(League of Nations Health Organisation) era composta pelos seguintes órgãos: 1) O Conselho 

de Saúde (The Health Council); 2) O Conselho Consultivo Geral da Saúde (The General 

Advisory Health Council); 3) A Seção de Saúde da Secretaria da Sociedade das Nações (The 

Health Section of the Secretariat of the League of Nations); e 4) O Comitê Consultivo do 

Escritório Oriental (The Advisory Committee of the Eastern Bureau). 

Na prática, o Comitê oferecia apoio aos governos por meio de assistência 

técnica e financeira, e aconselhava a Assembleia e o Conselho da Saúde em todas as questões 

internacionais relativas à saúde pública. Por sua atuação, o Comitê de Higiene é considerado  

um dos mais bem sucedidos órgãos da Sociedade das Nações, tendo atuado, em especial, na 

prevenção e no tratamento da malária, do câncer, da hanseníase (lepra) e se dedicado a temas 

tais como nutrição, padronização biológica e tráfico de drogas.  

 
12 The Committees of the League of Nations – Classified List and Essential Facts, Publicações da SdN, V.2, 

Genebra, Sociedade das Nações, 1945, pp. 62e ss. 
13 Official Journal, 17th Year, No. 11, November 1936, Sociedade das Nações, p. 1175. 
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Após a 2ª Guerra Mundial, a Sociedade das Nações, cuja última sessão ocorreu 

em 1946, foi sucedida pela Organização das Nações Unidas. 

 

  

3. DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE-OMS 

O Acordo Constitutivo da OMS (“Constituição”) foi concluído em Nova York 

em 22.07.1946, e entrou em vigor em 07.04.1948, após a 26ª ratificação por parte de um 

Estado-Membro, nos termos do Artigo 79 – data na qual é celebrado o Dia Mundial da Saúde 

–, que marca a entrada em funcionamento da organização. 

A natureza jurídica da Constituição da OMS é a de tratado internacional, nos 

moldes do definido pela Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados entre Estados e 

Organizações Internacionais ou entre Organizações Internacionais, assinada na capital da 

Áustria em 21.03.198614, que assim define tratado (Artigo 2, 1, a): 

 

“… um acordo internacional regido pelo Direito 

Internacional e celebrado por escrito: 

i) entre um ou vários Estados e uma ou várias 

organizações internacionais; ou 

ii) entre organizações internacionais, que ese acordó 

conste de um instrumento único ou de dois ou mais 

instrumentos conexos e qualquer que seja a sua 

denominação em particular”. 

 

A Constituição original foi elaborada com textos nas línguas oficiais da ONU, 

que são chinês, inglês, francês, russo e espanhol, sendo todos considerados igualmente 

autênticos (Artigo 74). 

Caso surjam questões ou divergências referentes à interpretação ou à aplicação 

da Convenção, devem, em um primeiro momento, ser resolvidas por negociações ou pela 

Assembleia da Saúde. Caso não sejam resolvidas dessa maneira, essas questões ou 

divergências podem ser “submetidas à Corte Internacional de Justiça, em conformidade com o 
 

14 Essa Convenção ainda não entrou em vigor internacionalmente, pois 44 Estados a assinaram até agosto de 

2020, mas ainda não se registraram as necessárias 35 ratificações para sua entrada em vigor (fonte: 

www.legal.un.org).mas apenas 39 a ratificaram até 22.07.2020 (fonte: 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-3&chapter=23&lang=en ). 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-3&chapter=23&lang=en
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Estatuto daquela Corte, a menos que as partes interessadas concordem num outro modo de 

solução” (Artigo 75). 

Com autorização da Assembleia Geral das Nações Unidas ou com autorização 

resultante de qualquer acordo entre a Organização e a ONU, a OMS “pode solicitar à Corte 

Internacional de Justiça um Parecer (Avis) sobre qualquer questão jurídica que seja suscitada 

dentro da competência da Organização” (Artigo 76). 

Uma das atribuições do Diretor-Geral da OMS é, se cabível, comparecer 

perante a Corte Internacional de Justiça, sediada na Haia, Holanda, em quaisquer 

procedimentos legais provenientes de qualquer solicitação de parecer. Nesse caso, o Diretor-

Geral “deverá tomar as disposições necessárias para apresentação da questão perante a Corte, 

incluindo os preparativos para a discussão das diferentes opiniões sobre o assunto” (Artigo 

77). 

Atualmente, aproximadamente 7.000 funcionários, originários de mais de150 

países, trabalham em cerca de uma centena e meia de Escritórios situados em seus Estados-

membros, em seis Escritórios regionais e na sede da OMS, em Genebra.  

A OMS promove a colaboração internacional no âmbito sanitário, incluindo 

tarefas tais como combater a propagação de epidemias e incentivar a cooperação mundial com 

a finalidade de melhorar a saúde dos povos.  

Uma questão que já foi acadêmica e politicamente muito debatida no passado é 

a origem da força normativa das organizações internacionais. 

Considera-se que as fontes da ordem jurídica das organizações internacionais 

são as reveladas pelos tratados constitutivos, pelos acordos que concluem e pelas práticas 

costumeiras que adotam, quando obrigatórias, bem como as decisões – seja qual denominação 

receberem – cuja adoção e respeito constitua obrigação dos membros15. 

Assim, por exemplo, o Artigo 1.34 da Convenção de Viena sobre a 

Representação de Estados em suas Relações com as Organizações Internacionais de Caráter 

Universal, de 1975, repetido pelo Artigo 2.1, j, da Convenção sobre o Direito dos Tratados 

concluídos entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações 

Internacionais, de 1986, dispõe que “as normas da organização são, em especial, os 

instrumentos constitutivos, decisões e Resoluções adotadas de acordo com estas, e a prática 

estabelecida pela organização”16. 

 
15 Cretella Neto, José. Direito Internacional Público, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2019, p. 467. 
16  Tradução livre de: “rules of the organization mean, in particular, the constituent instruments, decisions and 

Resolutions adopted in accordance with them, and established practice of the organization”. 
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Essa ordem jurídica pode manifestar-se, basicamente, em dois planos: em um 

deles, disciplinando as relações jurídicas relativas às estruturas e ao funcionamento da 

organização, o que ocorre, materialmente, com as normas constantes dos regulamentos 

internos dos órgãos e aquelas relativas às relações de trabalho dos funcionários com a 

organização; em outro, como normas — tanto as estabelecidas no tratado constitutivo quanto 

nas decisões obrigatórias — que podem influenciar o comportamento de demais sujeitos 

internacionais, em especial o dos Estados-membros. 

Assim, as convenções elaboradas pela OMS tornam-se vinculantes para os 

Estados-membros apenas após sua ratificação, enquanto as recomendações constituem atos 

não obrigatórios.  

Na realidade, embora não formalmente obrigatórias, as recomendações da 

OMS, sempre baseadas nas mais atualizadas pesquisas científicas e práticas da Medicina, 

acabam sendo adotadas pela esmagadora maioria dos Estados-Membros.  

Algo semelhante ocorre com as recomendações da Organização da Aviação 

Civil Internacional-OACI, baseada em Montreal, que tomam por base os avanços 

tecnológicos nesse importante setor; quando suas normas não são seguidas, os Estados que 

não as adotam passam a ser alvo de sanções na forma de boicote das companhias aéreas, que 

não pretendem arriscar a segurança de seus passageiros, tripulação e aeronaves nos pousos e 

decolagens nesses países. Também as decisões do Órgão de Solução de Controvérsias-OSC 

da Organização Mundial do Comércio-OMC são acatadas pelos Estados não porque sejam 

vinculantes, mas porque não as seguir acarreta, em regra, sanções comerciais por outros 

Estados17. 

Já não cumprimento de recomendações da OMS não implica em sanções 

diretas a seus Estados-Membros, mas os países podem, por exemplo, impedir a entrada de 

pessoas provenientes dos Estados que não as adotam, como forma de assegurar a saúde de sua 

própria população. 

São particularmente importantes os Regulamentos Sanitários Internacionais-

RSIs, que constituem um dos raros tipos de atos unilaterais das organizações internacionais 

dotadas de obrigatoriedade imediata para os Estados-membros.  

Os RSIs entram no mundo jurídico quando adotados pela Assembleia Mundial 

da OMS, versando sobre as matérias taxativamente indicadas no Artigo 21 (medidas sanitárias 

 
17 CRETELLA NETO, José. Direito Processual na Organização Mundial do Comércio-OMC: Casuística de 

Interesse para o Brasil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2003, pp. 151-161. 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 6  NOVA SÉRIE    2020  PRIMAVERA/VERÃO 

72 
 

ou de quarentena, nomenclatura das doenças, normas relativas a produtos farmacêuticos etc.), 

e seu cumprimento passa a ser obrigatório a partir da notificação aos Estados-membros. Estes 

podem, no entanto, recusar-se a aplicar determinado regulamento ou formular reservas. Neste 

último caso, a manifestação do Estado deverá ser comunicada ao Diretor-Geral dentro de um 

prazo estipulado no próprio regulamento. Apesar de suas limitações, é inegável que o RSI 

constitui, atualmente, por seu caráter vinculante, um dos mais expressivos exemplos de poder 

“semilegislativo” atribuído a uma organização internacional. 

Os princípios que norteiam a atuação da OMS são considerados “basilares para 

a felicidade dos povos, para as suas relações harmoniosas e para a sua segurança”, segundo 

assevera o Preâmbulo da Constituição da OMS, onde estão consolidados, assim dispondo: 

 

I. A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental 

e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou 

de enfermidade. 

II. Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir 

constitui um dos direitos fundamentais de todo o ser 

humano, sem distinção de raça, de religião, de credo 

político, de condição econômica ou social. 

III. A saúde de todos os povos é essencial para conseguir a 

paz e a segurança e depende da mais estreita cooperação 

dos indivíduos e dos Estados. 

IV. Os resultados conseguidos por cada Estado na promoção 

e proteção da saúde são de valor para todos. 

V. O desigual desenvolvimento em diferentes países no que 

respeita à promoção de saúde e combate às doenças, 

especialmente contagiosas, constitui um perigo comum. 

VI. O desenvolvimento saudável da criança é de importância 

basilar; a aptidão para viver harmoniosamente num meio 

variável é essencial a tal desenvolvimento. 

VII. A extensão a todos os povos dos benefícios dos 

conhecimentos médicos, psicológicos e afins é essencial 

para atingir o mais elevado grau de saúde. 
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VIII. Uma opinião pública esclarecida e uma cooperação ativa 

da parte do público são de uma importância capital para 

o melhoramento da saúde dos povos. 

IX. Os Governos têm responsabilidade pela saúde dos seus 

povos, a qual só pode ser assumida pelo estabelecimento 

de medidas sanitárias e sociais adequadas. 

X. Aceitando estes princípios com o fim de cooperar entre si 

e com os outros para promover e proteger a saúde de 

todos os povos, as partes contratantes concordam com a 

presente Constituição e estabelecem a Organização 

Mundial da Saúde como um organismo especializado, nos 

termos do Artigo 57 da Carta das Nações Unidas. 

 

  O objetivo declarado da OMS e sua própria raison d’être é “a aquisição, por 

todos os povos, do nível de saúde mais elevado que for possível” (Artigo 1). 

  A estrutura institucional da OMC é constituída pelos seguintes órgãos (Artigo 

9): 

 

1) a Assembleia Mundial da Saúde; 

2) o Conselho Executivo, integrado por 32 Estados-

membros; e 

3) o Secretariado. 

 

Para conseguir atingir seus objetivos, a Constituição estabelece as vinte e duas 

funções da OMS no Artigo 2 (incisos a a v), das quais destaco as seguintes, especialmente 

relevantes nesta época da pandemia: 

 

a) Atuar como autoridade diretoria e coordenadora dos 

trabalhos internacionais no domínio da saúde; 

c) Auxiliar os Governos, a seu pedido, a melhorar os 

serviços de saúde; 

g) Estimular e aperfeiçoar os trabalhos para eliminar 

doenças epidêmicas, endêmicas e outras; 
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j) Promover a cooperação entre os grupos científicos e 

profissionais que contribuem para o progresso da saúde; 

n) Promover e orientar a investigação no domínio da 

saúde; 

q) Fornecer informações, pareceres e assistência no 

domínio da saúde; 

 

Todos os Estados, membros ou não da ONU, podem ser membros da OMS 

(Artigo 3). Os Estados membros da ONU podem tornar-se membros da OMS assinando ou 

aceitando de qualquer outra maneira sua Constituição, de acordo com as disposições do 

capítulo XIX e de acordo com as suas normas constitucionais (Artigo 4). 

O Artigo 54 da Constituição dispõe que: 

 

“A Organização Sanitária Pan-Americana, representada 

pelo Pan-American Sanitary Bureau, as Conferências 

Sanitárias Pan-Americanas e todas as outras 

organizações regionais intergovernamentais de saúde que 

existam antes da data da assinatura desta Constituição 

serão, em tempo oportuno, integradas na Organização. 

Esta integração será efetuada, logo que seja possível, por 

uma ação comum, baseada no consentimento mútuo das 

autoridades competentes, expresso pelas organizações 

interessadas”. 

 

Nas Américas, releva a Organização Pan-Americana da Saúde-OPAS, 

organização internacional criada em 22.01.1902 e sediada em Washington, que é a mais 

antiga organização dedicada à saúde. 

Sua integração à ONU ocorreu quando a OPAS se tornou o Escritório Regional 

para as Américas da OMS. A OPAS/OMS integra também os sistemas da ONU e da 

Organização dos Estados Americanos-OEA. 

Os Estados-membros têm uma série de obrigações perante a OMS, 

especialmente de enviar: a) relatórios anuais sobre os progressos realizados para melhorar a 

saúde da sua população (Artigo 61); b) relatórios anuais sobre as medidas tomadas em relação 
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às recomendações que lhe tenham sido feitas pela Organização e em relação às convenções, 

acordos e regulamentos (Artigo 62); e c) relatórios anuais estatísticos e epidemiológicos pela 

forma a determinar pela Assembleia Geral (Artigo 64). 

Também devem comunicar prontamente à OMS as leis, regulamentos, 

relatórios oficiais e estatísticas importantes respeitantes à saúde que tenham sido publicados 

no mesmo Estado (Artigo 63). 

A pedido do Conselho, o Estado-membro deverá enviar, na medida do 

possível, “informações suplementares referentes à saúde” (Artigo 65). 

A OMS gozará, no  território de cada Estado membro “da capacidade jurídica” 

(Artigo 66) e também “dos privilégios e imunidades” (Artigo 67, a) para poder bem 

desempenhar suas funções e alcançar seus fins. Além disso, “os representantes dos Estados 

Membros, as pessoas designadas para fazer parte do Conselho e o pessoal técnico e 

administrativo da Organização gozarão semelhantemente dos privilégios e imunidades que 

são necessários para o livre exercício das suas funções relativas à Organização” (Artigo 67, 

b). 

Essa capacidade jurídica e os mencionados privilégios e imunidades devem ser 

definidos “num acordo separado que deve ser preparado em consulta com o Secretário-Geral 

das Nações Unidas e concluído entre os Estados membros” (Artigo 68). 

A OMS, como uma das instituições especializadas referidas no Artigo 57 da 

Carta das Nações Unidas, deverá estar em conexão com a ONU por meio de acordo ou 

acordos sujeitos à aprovação por uma votação de dois terços da Assembleia da Saúde (Artigo 

69). Também “estabelecerá relações efetivas e cooperará estreitamente com outras 

organizações intergovernamentais quando for conveniente”, sendo que “qualquer acordo 

formal concluído com tais organizações ficará sujeito à aprovação por uma votação de dois 

terços da Assembleia da Saúde” (Artigo 70). 

A cooperação internacional é de fundamental importância para o combate a 

moléstias, e o Artigo 71 estabelece, nesse sentido, que a OMS pode, em assunto de sua 

competência, “...tomar todas as disposições convenientes para consultar e cooperar com 

organizações internacionais ou governamentais e, com aprovação do Governo interessado, 

com organizações nacionais, governamentais ou não governamentais”. 

Como orçamento e a amplitude da OMS são maiores do que os de outras 

organizações, quando essas outras organizações não puderem fazer frente a determinadas 

situações, a organização pode, com a aprovação de dois terços da Assembleia da Saúde, 
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“tomar a seu cargo, de qualquer outra organização ou instituição internacional cujos fins e 

atividades caibam no domínio da competência da Organização, as funções, recursos e 

obrigações que possam ser atribuídos à Organização, por acordo internacional ou por acordos 

mutuamente aceitáveis, concluídos entre as autoridades competentes das respectivas 

organizações” (Artigo 72). 

Segundo estabelece o Artigo 79, Estados podem se tornar membros da OMS 

por meio de: 

 

1. Assinatura da Constituição, sem reserva de aprovação; 

2. Assinatura da Constituição, sob reserva de aprovação, 

seguida de aceitação; ou 

3. Aceitação, que é feita mediante a entrega de instrumento 

formal ao Secretário-Geral das Nações Unidas. 

 

  

4. DA RETIRADA VOLUNTÁRIA DE UM ESTADO-MEMBRO DA 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 

Assunto dos mais delicados na diplomacia mundial é o da retirada voluntária 

de Estados-Membros de uma organização internacional, considerada medida drástica. 

Recente retirada dos EUA da OMS, seu maior contribuidor, trouxe novamente 

o tema à baila. 

Muitas vezes, esse direito de retirada se encontra previsto no acordo 

constitutivo, como era o caso do Pacto da Sociedade das Nações (mas não da Carta da ONU, 

omissa a respeito), e, durante sua existência, esse direito foi exercido nada menos do que 16 

vezes. 

Muitos entendem que essa previsão estatutária seria um sinal de 

enfraquecimento da organização18. 

A retirada de um Estado-Membro de uma organização internacional será 

sempre possível, desde que o membro entenda que não mais lhe convém estar submetido a 

determinado sistema normativo. Sanções e suspensões são medidas aplicadas pelas 

 
18 DIHN, Quoc. Droit International Public, 7a ed. Paris, L.G.D.J, 2009, pp. 654-655. 
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organizações a seus membros, segundo processo decisório próprio, previsto na carta 

constitutiva19. 

 A retirada voluntária de uma organização internacional equivale à denúncia do 

tratado constitutivo da entidade da qual se retira, aplicando-se, especialmente, os Artigos 54 e 

56 das Convenções de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 e 1986. Entre as 

possibilidades de retirada, segundo o Artigo 54, caso não haja previsão no tratado, o Estado 

(ou organização internacional) somente poderá se retirar depois de obtido o consentimento de 

todas as partes. Em qualquer caso, segundo o Artigo 56, a parte que desejar se retirar deverá 

notificar sua intenção à Secretaria com antecedência mínima de 12 meses. 

Retiradas temporárias têm sido registradas, como ocorreu em relação à 

Organização Internacional do Trabalho-OIT: África do Sul, em 1966; Albânia, 1967; Lesoto, 

1971; e EUA, 1977, retornando em 1982. Os EUA, a Grã-Bretanha e Cingapura também se 

retiraram da UNESCO em 1984, voltando em 1995. 

Os EUA e Israel se retiraram da UNESCO em dezembro de 2018, por 

considerarem suas resoluções contrárias aos interesses de Israel. 

Agora, recentemente, em 06.07.2020, o Presidente Donald Trump enviou um 

comunicado ao  Congresso norte americano e à ONU e uma carta ao Diretor-Geral da OMS 

informando que os EUA deixariam a organização, iniciando o processo formal de retirada, 

que deverá ocorrer em 06.07.2021, a pretexto de que essa organização teria cedido às pressões 

da China “to mislead the world when the virus was first discovered by Chinese Authorities” e 

que se encontraria “sob total controle da China”.  

Além disso, segundo o Presidente Trump, apesar de os EUA terem trabalhado 

em conjunto com a OMS para definir as reformas que entendiam necessárias, a organização 

teria se recusado a fazer qualquer mudança. Trata-se de ato unilateral dos EUA, e Trump 

sofreu duras críticas de muitas entidades médicas, entre elas a American Medical Association, 

que entendem que a saúde da população americana será severamente prejudicada, pois 

impedirá o acesso a vacinas e a medicamentos20. Os EUA pagavam uma contribuição anual de 

US$ 450 milhões, enquanto a China contribuía com apenas US$ 40 milhões. Os US$ 198 

 
19 VIGNES, Daniel. La Participation aux Organisations Internationales, in: Manuel sur les Organisations 

Internationales (A Handbook on International Organizations), René-Jean DUPUY (ed.), 

Dordrecht/Boston/Londres, Martinus Nijhoff Publishers, Kluwer Law International, 2ª ed., 1998, pp. 61-87. 
20 Fonte: Kavanagh, Matthew M. e Pillinger, Mara. Leaving the WHO will hurt American’s Health. Foreign 

Policy, ed. digital de 07.07.2020, disponível em www.freignpolicy.com. Contudo, sem citar a China, o Ministro 

da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, concordou com Trump quanto à necessidade de serem feitas reformas na 

OMS, principalmente quando a “governance and accountability”, para saber exatamente “where the money 

goes”, conquanto entenda que a retirada vem em má hora (Fonte: site Politico, disponível em www.politico.eu). 
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milhões que os EUA ainda devem à OMS, segundo Trump, serão doados a instituições 

engajadas na luta contra o Covid-1921. 

 

  

5. CONCLUSÕES 

 

1. As organizações internacionais surgiram como instituições interestatais destinadas a 

coordenar as ações da comunidade internacional na solução de problemas comuns que 

afetam os Estados, complexos demais para serem resolvidos de forma individual. 

2. Inicialmente, no século 19, foram criadas para regulamentar a navegação nos rios 

Reno e Danúblio, mas logo outras foram estabelecidas para regulamentar os correios e 

telégrafos, a propriedade intelectual e as atividades militares. 

3. Após a 1ª Guerra Mundial, a Sociedade das Nações – predecessora da Organização das 

Nações Unidas-ONU – criada em 1919 pelo Tratado de Versalhes, estabeleceu, em 

1923, um Comitê de Higiene (Health Committee), órgão da Organização da Saúde. 

4. Terminada a 2ª Guerra Mundial, em 1945, foi criada a ONU. 

5. Em 1948 foi aprovada a Constituição da Organização Mundial da Saúde-OMS, que 

atua em todas as áreas relativas à saúde pública internacional, oferecendo suporte 

científico e material aos Estados. 

6. A OMS é referência mundial na saúde pública internacional e suas recomendações e 

diretivas têm caráter legislativo quase-obrigatório, como é próprio da estrutura 

normativa da sociedade internacional. 

7. Em todas as epidemias e pandemias causadas por microrganismos infecciosos, sua 

atuação é decisiva para promover o combate às doenças causadas, como ebola, SARS 

e, mais recentemente, a Covid-19, bem como erradicá-las no mais breve espaço de 

tempo, empregando os métodos científicos e os recursos econômicos disponíveis para 

possibilitar sua atuação, tornando-se indispensável para debelar mais essa crise 

sanitária e econômica mundial. 

8. Recentemente os EUA anunciaram sua retirada da OMS, o que significa que os mais 

de US$ 400 milhões de sua contribuição anual não mais serão vertidos à organização. 

Vários países da Europa anunciaram que suprirão essa falta. 

 
21 Trump, Donald. Comunicado à Imprensa, divulgado pela rede CNN em 07.07.2020. 
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9. O papel da OMS é fundamental importância no combate à atual pandemia, por ser um 

organismo internacional de referência na área da saúde, na coordenação de estudos e 

no estabelecimento de orientações aos Estados da comunidade internacional para o 

combate às mais variadas doenças. 
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RESUMO:  

Alimento é essencial à vida. Algo dinâmico, complexo e merecedor de especial atenção 

jurídica. Importa identificar o que seja alimento, as relações sociais decorrentes de sua 

produção, transporte e comercialização. Sobre estas relações aplicar o Direito, especialmente 

o Penal, com uma visão geral dos crimes de dano e de perigo, o rigor excessivo das sanções 

criminais, os conceitos de validade e de nocividade, bem como os procedimentos judiciais 

para a resolução de conflitos, protegendo o consumidor e respeitando os empreendedores. 

Implica a proposição de alimentação saudável com segurança jurídica. 

PALAVRAS-CHAVE: Alimento. Valores democráticos. Perigo de dano. Nocividade. 

Segurança jurídica. 

   

ABSTRACT: 

Food is essential to life. Something dynamic, complex and worthy of special legal attention. It 

is important to identify what is food, the social relations resulting from its production, 

transport and commercialization. On these relations apply the law, especially the criminal law, 

with an overview of crimes of harm and danger, the excessive stringency of sanctions 

criminal matters, the concepts of validity and harmfulness, as well as judicial procedures for 

conflict resolution, protecting the consumer and respecting entrepreneurs. It implies the 

proposition of healthy eating with legal certainty.  

KEYWORDS: Food. Democratic values. Danger of damage. Harmfulness. Legal security. 
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1. INTRODUÇÃO 

“O ser humano é aquilo que come ou bebe”. Eis uma frase que está muito 

aquém da noção antropológica da pessoa humana, mas pode induzir uma reflexão; a vida e a 

saúde do homem dependem substancialmente de sua alimentação e não sabemos mais o que 

comemos ou bebemos. Uma charge pode ilustrar isso: Haloween, crianças com fantasias 

“assustadoras”, aos gritos de “gostosuras ou travessuras”, substituídos pelas mesmas crianças, 

com fantasias não tão assustadoras, ponderando “Tia, você tem guloseimas sem gluten?”, 

“Você tem chocolate vegan?”, “Eu tenho intolerância a lactose”, “Por favor, só orgânicos”, 

“Quero balas sem corantes” e “Eu tenho caramelophobia”...2 

É leite aquele líquido quase transparente que está no interior de uma caixinha 

bonita; leite integral, semi-desnatado, desnatado, com ômega, sem lactose? Tem gosto de 

leite? Aspecto de leite? Coloca-se no copo, bota-se adoçante artificial e se aquece no forno de 

microondas. Há quanto tempo não se toma um copo de leite que tenha saído do ubre de uma 

vaca que pasta, solta, na invernada? É a mesma bebida? É leite? 

E se aquela caixinha bonita, com aprovação sanitária, ostentar um prazo de 

validade vencido? Esse produto é nocivo? Se for nocivo, é caso de prisão em flagrante delito 

de alguém, sem prévia investigação científica aprofundada, com exposição midiática do 

detido, dano à marca e ao nome, sem o devido processo legal? Prender para intimidar. E a 

segurança e a justiça? 

Haveria um justo equilíbrio entre o direito à alimentação saudável e à liberdade 

do homem? Um breve juízo crítico sobre esses temas poderá embasar algumas sugestões que 

ensejem a evolução da vida, da saúde e da liberdade individual. 

 

 

2. TEORIA TRIDIMENSIONAL DO DIREITO E AS LEIS PENAIS 

“Saber não ocupa lugar”, ter o conhecimento por um amigo, filosofar, no 

Século 21, sem pedantismos, e filosofar o direito, sem “juridiquês” e sem “legalês”, para 

manter o ser humano no centro das ciências, como sujeito de direito e não como objeto; 

buscar o bem comum, o que implica o respeito pela dignidade humana, a provisão das 

necessidades do homem e o estabelecimento de uma ordem jurídica justa, estável e segura. 

Numa palavra, fazer feliz o ser humano. 

 
2 deskgram.co/explore/tags/caramelophobia. 
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Miguel Reale elaborou uma teoria tridimensional do direito que pode nos 

ajudar nessa incursão no mundo dos alimentos e do direito. Disserta que o “Direito é uma 

realidade, digamos assim, trivalente ou por outras palavras, tridimensional. Ele tem três 

sabores que não podem ser separados um dos outros. O Direito é sempre fato, valor e norma, 

para quem quer que o estude, havendo apenas variação no ângulo ou prisma de pesquisa. A 

diferença é, pois, de ordem metodológica, segundo o alvo que se tenha em vista atingir.  É o 

que com acume Aristóteles chama de ‘diferença específica’, de tal modo que o discurso do 

jurista vai do fato ao valor e culmina na norma; o discurso do sociólogo vai da norma para o 

valor e culmina no fato; e, finalmente, nós podemos ir do fato à norma, culminando no valor, 

que é sempre uma modalidade do valor do justo, objeto próprio da Filosofia do Direito”.3 

Fato, valor e norma. A norma é mais do que o resultado da valoração de um fato. Diz o 

Mestre que “o meu conceito de norma surgiu na imanência do processo factual-axiológico, 

como uma relação concreta e não como simples abstrato enunciado lógico”.4 

O ser humano – sublime humilhação – precisa comer e beber para se manter 

vivo e saudável. O crescimento demográfico, o fenômeno da urbanização, a variedade de 

funções, os inúmeros encargos da vida moderna, não possibilitam que isoladamente ou em 

pequenos grupos, os seres humanos plantem, cacem ou pesquem os seus alimentos. Dividem-

se as tarefas: uns produzem, outros vendem e terceiros consomem. É o fato. 

Essa cadeia pressupõe a produção saudável, a comercialização preservadora da 

qualidade do produto e o consumo propício à manutenção da vida e da saúde. Há um bem da 

vida a merecer proteção especial do Direito. Introduz-se um valor ao fato.  

Espera-se que uns e outros cumpram com as suas respectivas obrigações 

espontânea e responsavelmente. Na hipótese de desconsideração dessa premissa, surge a 

norma, para punir os transgressores com o intuito de que se corrijam e não repitam a 

transgressão, o que se chama prevenção individual, bem como alerte os demais para que 

relembrem que, se agirem como aqueles infratores, também receberão punição, o que se 

denomina prevenção geral. Punição cível (indenização), administrativa (multas e cassações de 

autorizações e de licenças) e penal (restrições à liberdade e multas). 

Parece útil uma explanação um pouco mais detalhada sobre a punição criminal. 

“Proibida a autotutela dos bens ou interesses jurídicos disputados por sujeitos diversos, o 

Estado assumiu a função de atribuir esses bens ou interesses jurídicos a um dos contendores, 

 
3 Miguel Reale, Teoria Tridimensional do Direito, 5ª ed., São Paulo, Saraiva, 2001, p. 121. 
4 Miguel Reale, op. cit., p. 96. 
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solucionando os conflitos segundo o direito, realizando a função de justiça e restabelecendo a 

paz social necessárias à consecução de suas finalidades. Desempenhando essa função de 

justiça, o Estado estabelece a forma apta para se desincumbir dessa missão. Cria os órgãos 

aptos à execução dessa tarefa. No âmbito penal, visando proteger os bens e interesses 

jurídicos essenciais à sociedade, edita normas que descrevem as condutas proibidas e 

estipulam as penas aplicáveis às pessoas que as desrespeitarem. O Estado é titular do direito 

de punir que poderá ser exercido em detrimento do direito de liberdade do indivíduo. Esse 

poder será desempenhado segundo leis processuais que, dentre outros pontos, fixam o 

procedimento para solução desse conflito entre o direito de punir e o direito de liberdade. Essa 

função de justiça mostra a existência de três atividades processuais distintas – acusação, 

defesa e julgamento”.5 

Dois pontos merecem especial destaque na matéria ora tratada. O primeiro é 

uma visão crítica da reação à criminalidade no mundo atual e o segundo concerne à 

proposição de formas efetivas e garantistas de proteção dos direitos individuais. 

 

2.1. VISÃO CRÍTICA DA REAÇÃO À CRIMINALIDADE NO MUNDO 

ATUAL 

Como sustentamos, o “homem é animal social. Realiza-se na vida comunitária. 

Tem aptidão para evoluir construindo uma sociedade fraterna e, ao mesmo tempo, é capaz de 

se destruir e aos demais. Racional, quer o bem que a inteligência desvenda. Falível, faz o mal 

que o desnatura. A ordenação social implica o conhecimento desta realidade e invoca uma 

orientação harmônica que, preservando a individualidade, permite o progresso de todos. Surge 

o Direito como indutor da coesão social que assegura um estado propício ao desenvolvimento 

de cada um segundo as suas potencialidades”. 

“Esse estado jurídico traduz-se na paz social, no estabelecimento imperativo de 

uma ordem tranquila, na disposição conveniente na vida de relação e na proteção dos bens 

necessários à existência humana. A finalidade de estabelecer situação propícia ao crescimento 

da humanidade solicita o emprego dos meios suficientes à contenção da irracionalidade e o 

incentivo dos comportamentos conducentes ao bem comum. Emprega a força como 

instrumento de harmonização da vida social. Opera-se a substituição do poder do mais forte, 

voltado para a satisfação dos seus próprios interesses, pelo poder vinculado ao bem da 

coletividade, restringindo o raio operacional de cada pessoa em benefício da harmonia global 

 
5 Jaques de Camargo Penteado, Acusação, Defesa e Julgamento, Campinas, Millennium, 2001, p. 7. 
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dos concidadãos. Surge a força do Direito que, sem olvidar cada pessoa e seus bens-interesses 

protegidos, organiza a sociedade para que todos possam buscar a perfeição”. 

“A busca da perfeição interessa a todos e a cada um dos membros da 

sociedade. Compreende o respeito pela pessoa, o provimento das necessidades básicas do ser 

humano e a fixação de uma ordem justa e permanente”. 

“Esta visão do bem comum deve ser compreendida no estágio de civilização 

em que o espaço territorial foi intensamente reduzido pela tecnologia dos transportes e os 

meios de comunicação avizinharam os povos mais distantes. As populações migraram para as 

grandes cidades e a vida de relação desenvolve-se em sociedades de massa. O fenômeno da 

globalização expõe uma atividade econômica multifacetada e sem base territorial fixa. Um 

produto é confeccionado pela junção de componentes fabricados em diversos países. As 

fábricas podem ser mudadas de endereço com muita agilidade. É possível escolher a lei a ser 

aplicada à produção final ou fazer a lei que discipline este mesmo produto no país eleito”. 

“A crise de eficácia do direito é investigada na economia global, passa pelo 

crime organizado em que as operações de narcotráfico atentam contra a humanidade, 

chegando à própria estrutura clássica da tripartição dos poderes e à aptidão judicial para 

realizar a justiça. O Poder Executivo legisla com intensidade jamais vista e julga com 

desenvoltura inimaginável. O Poder Legislativo é incapaz de promulgar códigos de leis que 

mantenham um sistema jurídico consagrado, atua perifericamente na elaboração dos 

orçamentos e não julga com um mínimo de rigor os casos de sua competência. O Poder 

Judiciário, chamado à solução de conflitos individuais, desprovido de boa legislação e 

despreparado para resolver conflitos coletivos, desestrutura-se diante de ameaças de controle 

externo e vinculação de julgamentos ou desestabiliza-se com a dinâmica espontânea que gera 

a perda de sua neutralidade”.6 

“Temos lacunas insuperáveis ao mesmo tempo em que convivemos com uma 

inflação de normas. Os poderes estatais não conseguem implementar o bem comum e os mais 

fortes fazem o direito que lhes interessa ou conseguem a aplicação do direito segundo a forma 

que lhes convém. A concentração de rendas atinge grau perverso, não é possível controlar a 

produção, a criminalidade organizada cresce assustadoramente e as relações familiares não 

 
6 “Por outro lado, sem condições de assegurar uma eficaz regulação direta e centralizadora das situações sociais 

e econômicas, pressionado pela multiplicação das fontes materiais de direito, perdendo progressivamente o 

controle da coerência sistêmica de suas leis e ainda tendo seu ordenamento submetido a uma competição com 

outros ordenamentos, o Estado atinge os limites de sua soberania político-jurídica” (José Eduardo Faria, Direito 

positivo na economia global, O Estado de São Paulo, 8.8.1997, pág. A2). 
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escapam ao abuso imperdoável dos que se fazem imunes à norma porque capazes de infringi-

la descaradamente. São tantas as tentativas de equiparações de instituições diferentes e são 

tantas as proposituras de uniões de iguais – são tantas as tentativas de unificar o tratamento 

penal de xampu e remédio contra o câncer – que, vigorando sentimento de anomia e 

impotência, corre-se o risco de uma legislação casuística e formal ser aplicada por um poder 

destituído de sua neutralidade asseguradora de confiança e, portanto, um poder sem 

independência imporia um direito aparente aos que dependem da vida social para realizar os 

seus fins primários. Trocar-se-ia a ordem pelo caos”. 

“O jurista não opera no caótico, mas realiza o direito para consecução da 

justiça. Não trabalha com a norma ilegítima, mas busca na ciência do direito, o instrumento 

do justo. Sabe tomar da principiologia a regra que disciplina a vida de relação para estabelecer 

o bem comum. O direito é ciência unitária que a pedagogia divide para fins didáticos. Direito 

Público ou Privado, Direito de Família ou Penal, sempre direito, sempre ciência voltada à 

justiça”. 

“A justiça é para o homem e o homem merece a atenção do jurista para 

repudiar o que de direito não deveria ter sequer o nome e, preservada a ordem jurídica, ser 

assegurada a cada um a esperança de ser feliz”. 

“O direito à vida. O direito à vida que a ciência moderna pode prolongar à 

terceira idade. O direito à vida saudável. O direito à prevenção e à cura de doenças interessa 

vivamente à sociedade como um todo e a cada pessoa em particular. Trata-se de bem jurídico 

que, desconsiderado, atinge a substância da própria vida gregária. Os seres humanos que se 

reúnem para somatização de potencialidades podem ser globalmente vilipendiados pela ação 

de uns poucos. É função jurídica proteger a sociedade para manutenção da segurança de 

todos, sem a todos submeter à violação do sentimento de justiça. A incolumidade pública 

deve ser resguardada segundo os princípios constitucionais de subsidiariedade e 

proporcionalidade”.7 8 

 
7 “Ora, ninguém desconhece que a Constituição Federal de 1988, conformadora do Estado Democrático e Social 

de Direito, possui, entre seus princípios fundamentais não formalizados, os da subsidiariedade e da 

proporcionalidade e ambos os princípios têm não apenas “uma dimensão negativa de limite do ius puniendi, mas 

também, por exigência do Estado social de Direito, uma parte positiva, que obriga, para evitar o que Roxin 

denomina ‘fuga ao Direito Penal’, a tomada de todas as possíveis medidas positivas de tipo jurídico ou político-

social que ajudem a evitar os delitos sem que se tenha de recorrer ao Direito Penal” (Luzón Peña, Diego 

Manuel, in “Curso de Derecho Penal”, Parte General, vol. I, Editorial Universitas, p. 83). Já, no Estado 

Constitucional de Direito, sustentado por um princípio antropocêntrico, não tem sentido, nem cabimento, a 

cominação ou a aplicação de pena flagrantemente desproporcionada à gravidade do fato. Pena desse calibre 
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2.2. REAÇÃO À CRIMINALIDADE – GARANTISMO E EFETIVIDADE 

Como expusemos em outra obra, o “aperfeiçoamento constante dos sistemas de 

aplicação do direito e das respectivas legislações, reclama uma equilibrada preservação dos 

direitos e das garantias individuais e da ordem jurídica justa, estável e segura. O processo, 

além de um instrumento técnico de aplicação do direito material positivo, é um instrumento 

ético e político de pacificação com justiça. Para tanto, não é suficiente a mera substituição das 

atividades dos titulares dos bens jurídicos em conflito pela soberana função judicial de 

resolução da causa penal. ‘Justo será, em primeiro lugar e acima de tudo, o processo que 

ofereça resultados justos aos litigantes em sua vida comum. Mas, para ter-se razoável 

segurança de que o processo oferecerá resultados substancialmente justos, ele há de ser justo 

em si mesmo, mediante o tratamento isonômico dos litigantes, liberdade de atuar na efetiva 

defesa de seus interesses, participação efetiva do juiz, imparcialidade etc.’”.9 

“Deve haver harmonia entre o garantismo e a efetividade do processo. O 

garantismo é considerado uma concreção do devido processo legal, o correto exercício do 

poder que preserva os direitos e as garantias individuais, um modelo jurídico normativo, uma 

teoria de validez e efetividade ou expressão da filosofia política.10 No aspecto geral, é um 

estado, em constante evolução, no qual os inocentes não serão incomodados e gozarão de 

respeito, de tranquilidade e de segurança para a livre realização de seus projetos pessoais e, no 

aspecto criminal, é uma concreta forma de proteger o indivíduo em face do Poder Público, 

preservando a dignidade daquele e se exigindo o emprego dos regramentos do devido 

processo legal na sua forma mais abrangente para a justa resolução da causa penal”. 

“O garantismo vincula-se à noção de efetividade do processo, pois aquela justa 

resolução da causa penal compreende a adequada aplicação do direito, sempre que violada a 

ordem jurídica, visando-se o restabelecimento desta. A efetividade do processo exige a 

apuração da verdade histórica e a aplicação do direito cabível. Não se trata de buscar a 

 
representa ofensa à condição humana, atingindo-a, de modo contundente, na sua dignidade de pessoa” (Alberto 

Silva Franco, Há Produto Novo na Praça, in Boletim do IBCCRIM, nº 70, pág. 6, edição especial). 
8 Jaques de Camargo Penteado, Crimes Contra a Saúde Pública: Leis 9.677/98 e 9.695/98, Revista do Instituto 

de Pesquisas e Estudos – Divisão Jurídica -, Instituição Toledo de Ensino, Bauru, dezembro de 1999 a março de 

2000, nº 27, p. 249. 
9 Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, 2001, v. I, p. 61. 
10 Antonio Scarance Fernandes, Procedimento no Processo Penal: noções, perspectivas simplificadoras e os 

rumos do Direito Brasileiro, Tese apresentada para Concurso de Professor Titular de Direito Processual Penal, 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2004, p. 35. Antonio Magalhães Gomes Filho, Da 

Motivação das Decisões Penais, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2001, p. 26. Ver, por todos, Luigi Ferrajoli, 

Diritto e ragione, teoria del garantismo penale, 8ª ed., Roma, Laterza, 2002. 
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verdade histórica a qualquer custo e muito menos a liberação do Estado para embaraçar os 

inocentes, mas se entende que a condenação do responsável pelo crime e a harmônica 

integração social do mesmo, contribuem para a realização da ordem jurídica justa, estável e 

segura. A justa aplicação do direito penal pode contribuir para a prevenção geral, pode 

concretizar a prevenção especial e pode promover a participação comunitária na função de 

justiça”.  

“Garantismo e efetividade, como duas grandes linhas, devem ser conciliados 

para o exercício legítimo da função de justiça”.11 

Repetindo: cconhecida a natureza racional do ser humano, dotado de 

inteligência, vontade, memória e imaginação, buscando a primeira a verdade e a segunda o 

bem, na constante procura da perfeição, e relembrada a inata sociabilidade do homem, dá-se a 

dinâmica de sua existência na vida comunitária. Essa vida em sociedade, por sua vez, evoca a 

noção de bem comum – preservação da dignidade humana, satisfação das necessidades do 

homem e estabelecimento de uma ordem jurídica justa, estável e segura. Em síntese, exige-se 

a paz social para que cada um se desenvolva segundo as suas potencialidades. O crime 

desestabiliza essa noção de tranquilidade da ordem que, assim que o Estado se apresentou 

com autonomia e poder suficientes, passou a defender, substituindo-se aos particulares 

dotados de interesses contrapostos, e soberanamente impondo a vontade do direito objetivo, 

isto é, exercendo a jurisdição. 

A “jurisdição é um monopólio estatal. Na esfera criminal, examina a situação 

contrastante entre o direito de punir e o direito de liberdade; decide qual deles prevalecerá no 

caso concreto e impõe soberanamente essa resolução. É poder: pacífica os interesses 

justapostos, de punição e de liberdade. A jurisdição é uma função que se desenvolve no 

processo, com os atos dos sujeitos processuais e dos auxiliares da justiça; e é uma atividade. 

A jurisdição é poder, função e atividade que devem ser exercidos segundo o devido processo 

legal”.12 

“A origem etimológica do vocábulo processo é “seguir adiante”; o processo “é 

indispensável à função jurisdicional exercida com vistas ao objetivo de eliminar conflitos e 

fazer justiça mediante a atuação da vontade concreta da lei. É, por definição, o instrumento 

 
11 Jaques de Camargo Penteado, Manual de Processo Penal, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 43. 
12 Jaques de Camargo Penteado, Duplo Grau de Jurisdição no Processo Penal – Garantismo e Efetividade, São 

Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, p. 12. 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 6  NOVA SÉRIE    2020  PRIMAVERA/VERÃO 

89 
 

através do qual a jurisdição opera (instrumento para a positivação do poder)”.13 Pode-se falar 

que processo é a jurisdição em curso, é o ambiente em que pode se desenvolver a relação 

jurídica, e se divide em processo cautelar, processo de conhecimento (declaratório, 

constitutivo e condenatório) e processo de execução”. 

“Procedimento é a manifestação externa do processo; a ‘diferença entre o 

procedimento e as demais formas de fattispecie complexa resulta na diversidade de ligação 

existente entre os atos que o compõem. Só no procedimento o vínculo necessário entre os seus 

diversos atos impõe que cada um seja conseqüência do precedente e pressuposto e condição 

necessária do sucessivo. Ou, como diz Gianzi, ‘a fattispecie procedimento é caracterizada, em 

relação às outras, pela particular coordenação dos atos e mais precisamente pela existência de 

determinados vínculos aos quais está subordinado o desenvolvimento da série’. São portanto 

elementos fundamentais para a caracterização do procedimento: 1. a idéia de que todos os atos 

contribuem para o efeito substancial derivado do ato final, e 2. a coordenação e vinculação 

entre os atos que o compõem’”.14 

“Com superior didática João Mendes Jr. ensina que uma ‘cousa é o processo, 

outra cousa é o procedimento: o processo é a direcção no movimento; o procedimento é o 

modo de mover e a forma em que é movido o ato’.15 Acrescenta que ‘o suffixo nominal – 

mentum – é derivado do grego – menos, que significa princípio de movimento, vida, força 

vital, e – to, que é uma partícula expletiva. Como suffixo nominal, exprime o acto em seu 

modo de fazer e na forma em que é feito, isto é, exprime o acto regularmente formalisado... 

Assim o processo é o movimento em sua forma intrínseca; o procedimento é este mesmo 

movimento em sua forma extrínseca, tal como se exerce pelos nossos orgams corporaes e se 

revela aos nossos sentidos’”.16 

“Nesse sentido, há procedimento legislativo, procedimento administrativo e 

procedimento judicial. Este último divide-se em procedimento comum (ordinário, sumário e 

sumaríssimo) e em procedimento especial”.17 

 
13 Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral do 

Processo, 12ª ed., São Paulo, Malheiros, 1996, p. 279.  
14 Antonio Scarance Fernandes, Incidente Processual, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1991, p. 85. 
15 Direito Judiciário Brazileiro, 2ª ed., Rio de Janeiro, Typographia Baptista de Souza, 1918, p. 298. 
16 Op. cit., p. 299. 
17 “Terminologicamente é muito comum a confusão entre processo, procedimento e autos. Mas, como se disse, 

procedimento é o mero aspecto formal do processo, não se confundindo  conceitualmente com este; autos, por 

sua vez, são a materialidade dos documentos em que se corporificam os atos do procedimento. Assim, não se 

deve falar, por exemplo, em fases do processo, mas do procedimento; nem em ‘consultar o processo’ mas os 

autos” (Antonio Carlos de Araújo Cintra et alii, op. cit., p. 280). 
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“Em síntese, o ‘procedimento é o conteúdo formal do processo, do mesmo 

modo que a lide é o seu conteúdo material ou substancial. O processo é a atividade 

jurisdicional na sua função de aplicar a lei; o procedimento, o modus faciendi com que essa 

atividade se realiza e se desenvolve’”.18 

“O tipo legal de crime, a competência e outros dados relevantes modulam o 

procedimento que, no direito processual positivo, apresenta um tipo legal de procedimento 

comum, ordinário, aplicável aos delitos mais graves, e funcionando como o padrão a ser 

subsidiariamente empregado para o desenvolvimento dos demais procedimentos (comum, 

sumário e sumaríssimo, e especial). Para as infrações penais leves, desprovidas de acidentes 

que lhe atribuam uma natureza jurídica especial, há o procedimento comum, sumaríssimo, 

decorrente da previsão constitucional de órgão judicial encarregado de resolver as causas 

penais pertinentes aos chamados crimes de menor potencial ofensivo (art. 98, inc. I, CR). Para 

as infrações penais de média gravidade, também sem nenhum elemento distintivo dos que 

lhes são comuns, é previsto um procedimento comum, sumário, e para os crimes graves é 

fixado o procedimento comum, ordinário”. 

“Há crimes, todavia, que se distinguem dos demais, pela natureza de sua 

constituição fenomênica, como os delitos falimentares, geralmente previstos em leis especiais, 

de natureza material e formal, cuja prova é prevalentemente documental, formulando-se nas 

relações materiais das pessoas jurídicas, gerando a necessidade de aplicação de normas penais 

e extra-penais, recomendando-se o tratamento jurisdicional das diversas questões por julgador 

único e, diante disso, justificando a criação de um procedimento especial para a resolução da 

causa penal que tem por objeto um delito falimentar”. 

Assim é, por evidência, a questão da comercialização de alimentos, pois há 

claro empreendedorismo em ação, com profunda união de capital e trabalho para o sustento de 

todos, ativa produção, cada vez mais transporte – não só do local da produção para os pontos 

de venda, como destes para as casas dos habitantes das cidades -, e intenso comércio. Tudo 

por pessoas vinculadas ao trabalho árduo, preocupadas com a venda de alimentos saudáveis, 

nem sempre com o poder suficiente para evitar erros e vendas de produtos com datas de 

validade vencidas, algumas vezes, nocivos, mas cobertos por invólucros que impedem a 

 
18 José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 2ª ed., Campinas, Millennium, 2000, v. I, p. 

430. 
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visualização da avaria. Surge um verdadeiro conflito entre o direito do consumidor e o do 

comerciante. Aquele a exigir a entrega de produto saudável. Este com direito individual de 

evitar constrangimentos e prisões, sem que haja prévia constatação pericial de nocividade, 

evitando-se danos irreparáveis a comerciantes, sem que o produto seja realmente nocivo. 

Tudo fazendo presente a necessidade de um procedimento especial para tutelar os direitos de 

ambos os polos. 

Prosseguindo nas considerações que fizemos em outro trabalho, presente “a 

natureza jurídica de procedimento penal, a noção de que cada ato da série é consequência do 

antecedente e pressuposto e condição necessária do sucessivo, e de que todos esses atos são 

coordenados e todos interferem no resultado final, bem como a funcionalidade do 

procedimento comum, ordinário, como padrão de aplicação subsidiária do sistema 

procedimental como um todo,19 dentre inúmeras outras consequências, deve ser enfatizado 

que ‘o pressuposto dos pressupostos é que a denúncia deve ser um ‘ato pensado e 

responsável’,20 revelador da responsabilidade ética21 e técnica22 do membro do Ministério 

Público, encarregado de ‘promover, privativamente, a ação penal pública na forma da lei’ (art. 

129, inc. I, CR), consciente do fundamento republicano da dignidade humana (art. 1º, inc. III, 

CR) e da presunção de inocência (art. 5º, inc. LVII, CR),23 não mais se podendo raciocinar 

com o brocardo ‘in dubio pro processo’.24 À evidência, a denúncia deve ser baseada em 

 
19 “Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do 

procedimento ordinário” (art. 394, § 5º, CPP). 
20 Dante Busana, O Promotor Criminal, Justitia, São Paulo, Imprensa Oficial do Estado, 1978, v. 101, p. 149. 
21 Jaques de Camargo Penteado, Ética do Promotor de Justiça. In Airton Buzzo Alves, Almir Gasquez Rufino e 

José Antonio Franco da Silva (Orgs.), Funções Institucionais do Ministério Público, São Paulo, Saraiva, 2001, p. 

1 e segs. 
22 Jaques de Camargo Penteado, Produção de Provas, Revista dos Tribunais, São Paulo, Revista dos Tribunais, 

1988, v. 627, p. 383. 
23 Com propriedade, sustentou o Promotor de Justiça Rodrigo Canellas Dias a promoção de arquivamento de 

inquérito policial nos seguintes termos: “Em primeiro lugar, o acervo probatório não indica a presença daqueles 

requisitos típicos necessários para a formação, de plano, ‘opinio delicti’, acerca da configuração de crime contra 

a ordem tributária. A falta de provas para a formalização de uma acusação deve ser considerada tanto no que se 

refere aos aspectos da conduta do responsável pelo tributo (cuja caracterização exigiriam maiores elementos 

descritivos de prova) quanto às demais circunstâncias agregadas ao fato principal (fraude direcionada à 

supressão ou redução de tributo). É de se reconhecer que o presente inquérito arrasta-se desde longa data, 

tentando levantar elementos que pudessem ao menos auxiliar na descrição da conduta dos responsáveis pela 

empresa, sem sucesso algum. Especialmente no que se refere ao aspecto subjetivo, conforme o conjunto 

probatório, é importante mencionar que não foi possível demonstrar, com a segurança que requer a esfera penal, 

haver o responsável pela empresa investigada agido com vontade direcionada à violação das fronteiras penais” 

(Inquérito Policial nº 050.03.047740-9, DIPO-4, SP, Capital). 
24 “A interpretação conjugada desses dispositivos enseja a conclusão de que, havendo dúvidas sobre a 

materialidade e a autoria, o acusador deve esgotar as investigações para obtenção da verdade processual e, de 

posse desta, arquivar o inquérito policial ou, formando a opinio delicti, oferecer a denúncia, não mais aplicando 

aquele brocardo que, em hipótese de dúvida, submete o presumidamente inocente ao processo criminal, com os 

danos próprios dessa situação” (Jaques de Camargo Penteado, Duplo Grau de Jurisdição no Processo Penal – 

Garantismo e efetividade, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, p. 154). 
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provas pré-constituídas, lícitas, contar com a estratégia institucional que assegure um mínimo 

de unidade de atuação funcional, descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, 

requerer a produção de provas25 e formular um pedido concreto’.26 Com a apresentação da 

denúncia e a citação do acusado, sobrevindo o recebimento daquela, estabiliza-se a 

imputação. 

Nesse procedimento, como nos demais, ao “contrário da acusação, que deve ser 

devida: limitada pela tipicidade dos fatos criminosos, baseada em provas pré-constituídas, 

descritiva do fato delituoso com todas as suas circunstâncias, adstrita ao conteúdo daqueles 

elementos de convicção, formulada por promotor natural, apresentada ao juiz natural da causa 

penal e voltada à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis (art. 127, “caput”, CR), a defesa é ampla, plasmada unicamente pelo 

critério ético e desenvolvida pela melhor técnica processual aplicável ao caso concreto, 

especialmente prestigiada pela presunção de inocência e pela paridade de armas, constituindo 

a reação necessária à síntese que advirá da atuação do juiz neutro. Sem a defesa não se 

constitui a relação jurídica processual e o grau de imperfeição no desenvolvimento daquela 

acarretará a nulidade absoluta, relativa ou a irregularidade do procedimento”.27 28 

 

2.3. REAÇÃO À CRIMINALIDADE – GARANTISMO E EFETIVIDADE - 

PROVAS 

Vistos, em breves linhas, o direito penal e a sua realização pelo direito 

processual penal, passamos por uma ligeira apreciação do que seja jurisdição, processo e 

procedimento, analisados sob o prisma da harmonia do garantismo e da efetividade e, agora, 

parece importante uma pequena exposição do que seja prova, eis que a funcionalidade do 

sistema exige que, apurado um fato, em tese criminoso, deverá ser feita uma acusação 

fundamentada, ou seja, a imputação depende de prova pré-constituída do fato atribuído a 

alguém, para que a defesa possa contrariar aquela e o julgador resolver o conflito entre o 

direito de punir e o direito de liberdade. 

 

 
25 O número máximo de testemunhas que a acusação poderá arrolar é de 8 (art. 406, § 2º, CPP). 
26 Jaques de Camargo Penteado, Reforma Processual Penal e Júri: primeiras impressões, Revista dos Tribunais, 

São Paulo, Revista dos Tribunais, 2009, v. 879, p. 445 e segs. 
27 “Não prescreve a lei ao advogado criminal o modo como deve desempenhar sua tarefa, não sendo, portanto, 

lícito exigir-lhe que proceda desta ou daquela forma, devendo-se-lhe conceder crédito de confiança, que só 

deverá ser retirado se se comprovar que, por inépcia, desídia ou dolo, houver causado prejuízo à defesa do réu” 

(RT 612/306). 
28 Jaques de Camargo Penteado, Reforma Processual Penal e Júri: primeiras impressões, Revista dos Tribunais, 

São Paulo, Revista dos Tribunais, 2009, v. 879, p. 445 e segs. 
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2.3.1. PROVAS. CONCEITO. OBJETO. MEIOS.  

Já escrevemos que a “infração penal é uma conduta humana que produz um 

resultado. É um fato. O Direito Processual Penal realiza o Direito Penal. A conduta, para ser 

reprovada, precisa ser descrita, comunicada e provada. A realização da prova é o momento 

nuclear do processo penal.29 Conta com a efetiva participação das partes e se destina ao 

convencimento do julgador. Este é incumbido da resolução da causa penal e preside a 

instrução criminal que, por sua vez, compreende as alegações das partes e a formulação das 

provas. O julgador deve ser convencido da imputação, isto é, da materialidade, da autoria e 

das circunstâncias da infração penal. Além disso, nada obstante conhecer a ciência jurídica, o 

julgador deve ser ilustrado sobre o Direito aplicável ao caso concreto, com as circunstâncias 

do mesmo”.30 

“Há duas ideias em jogo, a prova e o convencimento. Aquela destinada a obter 

este. Provar é persuadir, demonstrar a ocorrência de um fato. Persuadir, obter a convicção do 

julgador. A convicção é a certeza advinda da demonstração. É o resultado desta. Trata-se de 

demonstrar o fato para gerar a certeza da existência do mesmo. Para o processo penal, é uma 

operação técnica em que, diante de uma ocorrência que modifica o mundo exterior, faz-se 

uma análise inicial acerca da eventual adequação desse acontecimento a um tipo legal de 

infração penal que, se positiva, cria um ônus – demonstrar essa ocorrência ao poder 

encarregado de aplicar as sanções penais –, preservando-se os elementos sensíveis que 

possam ser empregados nessa demonstração e transformando imediatamente em elementos de 

convicção aqueles perecíveis”.  

“Provar é reconstruir o fato criminoso na instrução criminal – materialidade, 

autoria e circunstâncias da infração penal – para gerar no julgador a certeza dessa ocorrência. 

A obtenção dessa certeza é necessária para a aplicação da lei penal. É a certeza possível ao ser 

humano que, por natureza, é imperfeito e falível. A prova visa o esclarecimento da verdade 

(adequação da coisa e do intelecto)31 no processo. Não se trata de obter a verdade, dita real,32 

 
29 Ver: C. J. A. Mittermaier, Tratado da Prova em Matéria Criminal, Campinas, Bookseller, 1997; Manuel da 

Costa Andrade, Sobre as Proibições de Prova em Processo Penal, Coimbra, Coimbra, 1992; Antonio Magalhães 

Gomes Filho, Direito à Prova no Processo Penal, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1997. 
30 O julgador conhece o Direito, como se apurou no concurso de ingresso do mesmo no Poder Judiciário, mas em 

razão da especificidade, deve ser ilustrado sobre o direito municipal, estadual, estrangeiro, consuetudinário e as 

normas administrativas internas. Há casos explícitos de necessidade de prova do direito estrangeiro (art. 7º, § 2º, 

letra “b”, CP). Nas chamadas normas penais em branco o preceito é complementado, muitas vezes, por normas 

extrapenais, regulamentos, como as tabelas de preços, o que demanda a prova dessas regras administrativas. 
31 Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte I, q. 16, a. 2. 
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a qualquer custo, mas de buscar, nada obstante a falibilidade humana, a certeza, o estado da 

mente que adere firmemente e sem nenhum temor a uma verdade”.33 

“Há três regramentos sobre a apreciação judicial da prova: julgamento 

segundo a consciência do julgador, certeza legal ou livre convicção. No primeiro, o juiz 

decide segundo a sua consciência, com ou sem base nas provas, até mesmo contra estas; o que 

vale é a impressão que tem do caso e não precisa motivar esse subjetivismo. No segundo, o 

juiz decide em conformidade com rígidas normas legais, que conferem valor prefixado às 

provas, praticamente de modo mecânico; é um sistema tarifado. No terceiro, o juiz decide em 

harmonia com as provas, avaliando-as por critérios racionais, aplicando as máximas de 

experiência reconhecidas pelo mundo civilizado e, acima de tudo, fundamentando as suas 

conclusões”. 

“’En ese sentido, se entiende por fundar la sentencia, o por motivarla, como 

también se enuncia esa exigencia para sua validez, no tan solo la expresión de las premisas del 

juicio, las circunstancias de hecho verificadas y las reglas jurídicas aplicables, como alguna 

vez se ha entendido en sentido muy estricto, sino, antes bien, la exposición de las razones de 

hecho y de Derecho que justifican la decisión. Esto es, en lenguaje vulgar, la exteriorización 

del por qué de las conclusiones de hecho y de Derecho que el tribunal afirma para arribar a la 

solución del caso: se reconoce que una sentencia está fundada, al menos en lo que hace a la 

reconstrucción histórica de los hechos, cuando menciona los elementos de prueba a través de 

los cuales arriba racionalmente a una determinada conclusión fáctica, esos elementos han sido 

válidamente incorporados al proceso y son aptos para ser valorados (legitimidad de la 

valoración), y exterioriza la valoración probatoria, esto es, contiene la explicación del por qué 

de la conclusión, siguiendo las leys del pensamento humano (principios lógicos de igualdad, 

contradicción, tercero excluido y razón suficiente), de la experiencia y de la psicologia 

común’”.34 Muito esclarecedora a respeito é a Exposição de Motivos ao Código de Processo 

Penal na parte relativa às provas”.  

“O acontecimento, a modificação do mundo exterior pela conduta humana, é o 

fato ser transmitido ao julgador, a fonte da prova. Essa fonte é levada ao conhecimento do juiz 

 
32 “Por isso é que o termo ‘verdade material’ há de ser tomado em seu sentido correto: de um lado, no sentido da 

verdade subtraída à influência que as partes, por seu comportamento processual, queiram exercer sobre ela; de 

outro, no sentido de uma verdade que, não sendo ‘absoluta’ ou ‘ontológica’, há de ser antes de tudo uma verdade 

judicial, prática e, sobretudo, não uma verdade obtida a qualquer preço: uma verdade processualmente válida” 

(Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho, As Nulidades no 

Processo Penal, 6ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1997, p. 130). 
33 Alejandro LLano, Gnoseologia, 3ª ed., Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1991, págs. 25 e 52. 
34 Julio B. J. Maier, Derecho procesal penal, 2ª ed., Buenos Aires, Del Puerto, 1996, v. I, p. 481. 
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pelos meios de prova, o corpo de delito, o testemunho. O objeto da prova é o fato a ser 

demonstrado em juízo, o elemento sensível que poderá gerar a convicção do juiz. Os meios de 

prova são instrumentos pessoais ou legais que fixam o fato no processo. Os meios legais são o 

exame de corpo de delito e outras perícias, o interrogatório e a confissão, as declarações das 

vítimas, os depoimentos das testemunhas, o reconhecimento de pessoas e de coisas, a 

acareação, a juntada de documentos, os indícios e a busca e apreensão. Os meios extralegais 

são aqueles advindos da evolução da cultura e, desde que respeitem a dignidade humana, 

possam esclarecer a verdade com segurança e se submetam à razão e à ciência, além das 

citadas garantias constitucionais, como os exames de DNA. São inadmissíveis as provas 

obtidas por meio ilícito, sem contar aquelas que refogem à racionalidade, revelando-se 

bárbaras e iníquas, como as ordálias ou juízos divinos ou atinentes a crenças irracionais”.  

“Esses fatos precisam ser relevantes (aptidão para influir na resolução da causa 

penal) e pertinentes (relacionados com a causa penal). Na esfera penal, em razão da 

justaposição e da natureza dos direitos de punir e de liberdade, não se exige que o fato seja 

controverso, pois sequer se cogita de controvérsia, mas de justaposição, além de se tratarem 

de direitos públicos, indisponíveis, exigindo-se sempre a ação e a reação defensiva, de forma 

que, ainda nos casos de eventual confissão, não pode ser dispensada a integral prova da 

autoria, da materialidade e das demais circunstâncias da infração penal”.  

 

2.3.1.1. CONTRADITÓRIO E PROVA  

Enfatizando, como “se viu, a fundamentação é uma garantia constitucional (art. 

93, inc. IX, CR; art. 381, inc. III, CPP) e o Código de Processo Penal consagra o regramento 

do livre convencimento judicial, dispondo que o ‘juiz formará sua convicção pela livre 

apreciação da prova produzida em contraditório judicial’35 (art. 5º, inc. LV, CR), vedada a 

fundamentação de seu decisório ‘exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 

investigação’,36 salvo as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155). A 

 
35 “Inquérito – elementos – condenação. Surge insubsistente pronunciamento condenatório baseado, unicamente, 

em elementos coligidos na fase de inquérito” (STF, 1ª Turma, HC nº 96.356, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 

24.8.2010). 
36 “Por força do art. 155, caput, do Código de Processo Penal, é vedado ao magistrado sentenciante que, ao 

prolatar um édito condenatório alicerce sua convicção, tão somente, em provas extrajudiciais, pois, como é de 

conhecimento comezinho, o inquérito policial é procedimento inquisitivo com finalidade meramente 

informativa, no qual existe apenas um ‘contraditório mitigado’ ou ‘postergado’, uma vez que a contraposição às 

provas produzidas só será possível na segunda fase da persecução penal. Assim, faz-se necessário que as provas 

angariadas no caderno informativo sejam judicializadas. Em outras palavras: é imperioso que sejam repetidas em 

juízo sob o crivo do contraditório, ressaltando-se que tal ‘fenômeno’ é conhecido como ‘princípio da 

judicialização das provas’, requisito não satisfeito no caso vertente. Os frágeis depoimentos judiciais dos 

policiais responsáveis pelo flagrante, se não confirmados pelas demais provas produzidas sob o crivo do 
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informação colhida fora do contraditório judicial não é prova.37 Esta deve ser feita perante o 

juiz e as partes,38 em contraditório.39 Dispõe a lei processual penal que o ‘juiz não ficará 

adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte’ (art. 182, CPP).  

Alguns fatos são perecíveis e, diante dos mesmos, presentes os requisitos cautelares, a prova é 

realizada imediatamente, muitas vezes sem a intervenção das partes, mas em caráter 

excepcional e, em seguida, submetida ao contraditório chamado diferido”.  

 

2.3.1.2. ÔNUS PROBATÓRIO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA  

Insistimos que aquele “que não prova sofre as consequências de alegar e não 

provar, o prejuízo. Assim, há o ônus de provar.40 Costuma-se afirmar que o autor tem que 

provar os fatos constitutivos e o réu os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos. Ocorre 

que, no direito processual penal, vige a garantia da presunção de inocência. Quem precisa 

provar é o acusador. “Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu 

demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma 

inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais 

prevalece, em nosso sistema de Direito Positivo, a regra que, em dado momento histórico do 

processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que 

 
contraditório e da ampla defesa, não autorizam a condenação do sentenciado, visto que deixam dúvidas acerca da 

autoria delitiva, razão pela qual, em observância ao princípio in dubio pro reo, a manutenção da absolvição é 

medida que se impõe” (TJMT, 3ª Câm. Crim., Ap. nº 36.804/2010, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 

13.10.2010). 
37 “... com a edição da Lei 11.690/2008, que deu nova redação ao artigo 155 do CPP, não basta a mera existência 

de indícios múltiplos que, por dedução lógica, demonstrem a existência de um determinado fato ou circunstância 

ou apontem para determinado agente, para ensejar uma condenação. É necessário um mínimo de elementos de 

prova, coligidos no âmbito judicial para que o pleito de condenação do Ministério Público Federal possa ser 

deferido ...” (TRF, 3ª Região, 5ª Turma, Ap. nº 2008.61.81.006854-0, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, j. 

2.8.2010). 
38 “Ensina Eduardo J. Couture que ‘toda a prova que tenha sido produzida à revelia do adversário é, em regra 

geral, ineficaz. O sistema de regras do processo probatório é um conjunto de garantias para que a parte contrária 

possa exercer o seu direito de fiscalização. O princípio dominante nesta matéria é que toda a prova se deve 

produzir com a interferência e com a possibilidade de oposição pela parte à qual possa prejudicar’ (Fundamentos 

de Direito Processual Civil, pág. 174, da trad. De Rubens G. de Souza, São Paulo, 1946). Esse princípio é ainda 

mais cogente no processo penal e informa também a prova produzida por iniciativa do juiz, no exercício do seu 

poder de pesquisar a verdade. Por isso mesmo, tem-se reconhecido a nulidade quando documento é juntado à 

revelia da parte e lhe acarreta prejuízo” (TacrimSP, 3ª Câm., HC nº 127.930/1-SP, Rel. Dante Busana, v. un., j. 

20.12.1983). 
39 “De extrema relevância é o problema do contraditório, entendido como participação das partes no momento da 

produção das provas. Trata-se, agora, das atividades dirigidas à constituição do material probatório que vai ser 

utilizado pelo órgão jurisdicional na formação de seu convencimento. E a relevância de tais atividades tem sido 

posta em destaque pela doutrina universal. Lembraremos, por lapidar, a observação de Franco Cordero 

(Ideologie del processo penale, Milão, 1966), em cujo magistério ‘il contraddittorio (seriamente inteso come 

partecipazione del contendenti alla formazione delle porve) è condizione di ogni atto formazione della prova’ 

porque “non sono prove quelle formate fuori del contraddittorio’ (p. 220, 219 e 218)” (Ada Pellegrini Grinover, 

Novas Tendências do Direito Processual, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1990, p. 21). 
40 Ver: Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, Ônus da Prova no Processo Penal, São Paulo, Revista dos 

Tribunais, 2003. 
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caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência 

(Decreto-Lei nº 88, de 20/12/1937, art. 20, nº 5). Precedentes. Para o acusado exercer, em 

plenitude, a garantia do Contraditório, torna-se indispensável que o órgão da acusação 

descreva, de modo preciso, os elementos estruturais (essentialia delicti) que compõem o tipo 

penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de 

provar que é inocente. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo 

constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou 

com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos 

que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma 

de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera 

suspeita””.41 

“Alguns autores ensinam, nada obstante isso, que para o acusado há um ônus 

imperfeito, de modo que se acusação não prova suficientemente a autoria e as elementares do 

tipo penal, a solução é a absolvição do acusado. Se a defesa não prova suficientemente os 

fatos que lhe incumbem não haverá, necessariamente, a condenação, pois a dúvida se resolve 

em favor do acusado (‘in dubio pro reo’). Havendo dúvida razoável o acusado deve ser 

absolvido. Como se decide: “sopesando o conjunto probatório, em que pese o valor dos 

documentos, as testemunhas da defesa não podem ser de todo desconsideradas, funcionando, 

no mínimo, para gerar dúvida sobre a ocorrência efetiva dos descontos, uma vez que não há 

hierarquia em se tratando de provas. Desta feita, a ocorrência de descontos das contribuições 

nos salários pagos aos empregados tornou-se questionável. Consequentemente, a própria 

tipicidade da conduta resta duvidosa, já que o não recolhimento do tributo, in casu, pressupõe 

prévia retenção dos valores. Logo, considerando que a dúvida favorece o acusado, a 

absolvição se impõe’”.42  

 

2.3.1.3. PROVA PROCESSUAL PENAL E O DIREITO CIVIL 

Já aduzimos que o “estado das pessoas deve ser provado na forma do Código 

Civil (art. 155, parágrafo único, CPP). Exemplificando, dispõe a lei civil que o “casamento 

celebrado no Brasil prova-se pela certidão do registro” (art. 1.543, CC). Alegado um 

matrimônio, no processo penal, deverá ser anexada a respectiva certidão de casamento”. 

 

“Assim a idade, a filiação e outras questões de estado da pessoa”. 

 
41 STF, 2º Turma, HC nº 84.580-1/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v. un., j. 25.8.2009. 
42 TRF, 3ª Região, 2ª Turma, Ap. nº 2002.61.02.013022-1, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 10.8.2010. 
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2.3.1.4. FASES 

Comentamos que a “prova tem quatro momentos: proposição, admissão, 

produção e valoração. As partes indicam as provas que pretendem fazer. O juiz admite ou não 

as mesmas. Em caso positivo as provas são produzidas. Nos autos, segundo livre 

convencimento judicial, após a ilustração das partes, serão elas valoradas pelo julgador”. 

 

2.3.1.5. COMPLEMENTARIDADE DA PROVA PELO JULGADOR 

Prosseguindo nessa reiteração, com “as ponderações acerca dos efeitos da 

presunção de inocência no estudo das provas criminais, a prova cabe a quem alega (art. 156, 

CPP), sendo facultada ao julgador a complementação das provas, nos exatos limites do pedido 

formulado na petição inicial, para a devida prestação jurisdicional. O ônus é da acusação, 

quando muito, há ônus imperfeito para a defesa, e se faz possível uma atividade estritamente 

complementar pelo julgador, segundo a regra da inquisitividade que não deve ser confundida 

com o sistema inquisitório. Preserva-se a imparcialidade do julgador, mas não se o transforma 

em um órgão sem limites e que se encarregue de suprir a inatividade probatória do autor ou do 

réu. Pode o julgador ordenar a produção antecipada de provas, mesmo antes de iniciada a ação 

penal, nos casos em que verificada a urgência e a relevância dessa medida, ‘observando a 

necessidade, adequação e proporcionalidade da medida” ou determinar, no curso da instrução 

criminal ou na fase decisória, a “realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto 

relevante’” (art. 156, incs. I e II, CPP).  

 

2.3.2. LIMITES PROBATÓRIOS. PROVA ILÍCITA 

Permita-se que se insista que a “dignidade humana, essencial ao bem de todos, 

está presente no tratamento jurídico da prova e traça duas orientações muito importantes. A 

primeira é que os fins nunca justificam os meios. A segunda é que se deve evitar, 

enfaticamente, que a investigação parta exclusivamente do eventual suspeito para a colheita 

da materialidade e das demais circunstâncias da infração penal, pois do contrário está aberta a 

nefanda prática de torturar para descobrir crimes em vez de apurar o fato para, se classificado 

como criminoso, reunir as provas da autoria, sem o emprego da violência, física ou moral, ou 

dos meios fraudulentos de captação de provas. O limite principal é este: apurar a infração 

penal sem praticar novos danos”.43  

 
43 Ver: Luiz Francisco Torquato Avolio, Provas Ilícitas, 3ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003. 
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“A evolução do ser humano também impede o recurso a superstições, 

crendices, juramentos e outras práticas incompatíveis com a civilização. Nem mesmo se pode 

recorrer a meios tidos como suportáveis pelo sistema criminal como os interrogatórios 

excessivamente longos que mesmo sem tocar o corpo do interrogando destroem o seu espírito, 

transformando-o em objeto, os constrangimentos e as pressões, os meios clandestinos de 

captação de imagens e de sons em celas e anexos dos órgãos de investigação. Não devem ser 

empregados meios como a hipnose, a narcoanálise ou os chamados detectores de mentira”.  

“A legislação processual civil dispõe que os meios de prova são os legais e os 

moralmente lícitos (art. 332, CPC). O Código de Processo Penal Militar admite “qualquer 

espécie de prova, desde que não atente contra a moral, a saúde ou a segurança individual ou 

coletiva, ou contra a hierarquia ou a disciplina militares” (art. 295)”. 

“A Constituição da República, como visto, estabelece a garantia de que são 

inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos (art. 5º, inc, LVI). O Código de 

Processo Penal dispõe que  são “inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as 

provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais” 

(art. 157, “caput”). Está em consonância com a Carta Magna e explicita que as provas ilícitas 

devem ser desentranhadas dos autos para não contaminar a convicção judicial. Se o julgador 

tiver contato com a prova ilícita e houver dúvida acerca da possibilidade de o mesmo ter 

formado convicção com base na mesma, deve ser excluído dessa causa penal o julgador”. 

“De nada adiantaria a vedação da prova ilícita se pudessem ser empregadas 

aquelas obtidas a partir da mesma, donde a extensão da inadmissibilidade às provas derivadas 

da ilícita. Obtida uma confissão de furto sob tortura, o indivíduo narra onde se encontra o 

produto do crime e o investigador apreende a arma. São inadmissíveis a confissão e o auto de 

apreensão dessa arma (art. 157, § 1º, CPP)”.  

“Esse parágrafo passa a tratar de hipóteses de admissibilidade da prova 

derivada da ilícita, ressaltando que a prova derivada pode ser admissível se entre a ilícita e a 

derivada  não ficar evidenciado o respectivo nexo causal ou quando ‘as derivadas puderem ser 

obtidas por uma fonte independente das primeiras’. Esse preceito merece uma interpretação 

restritiva e a linguagem da norma não é das mais adequadas. A interpretação deve ser 

restritiva, pois há garantia constitucional de inadmissibilidade da prova ilícita e o alargamento 

das hipóteses de admissão de prova derivada pode desnaturar a garantia. A linguagem 

empregada pelo legislador não é clara. Se não há nexo causal entre uma e outra, não se trata 

de prova derivada; não importa uma opinião de que poderia ser obtida por fonte independente, 
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pois se é derivada, no caso concreto, não se pode admitir a derivada. Tanto assim é que a 

explicação do que seria uma fonte independente acaba gerando uma abstração e não existe 

nada mais incompatível com uma garantia constitucional do que uma abstração. Sempre será 

possível imaginar uma fonte independente em abstrato e garantia alguma se teria (art. 157, § 

2º, CPP)”. 

“Ordenado o desentranhamento da prova ilícita julgada inadmissível e não 

havendo impugnação dos interessados, o material será inutilizado por ordem judicial. As 

partes podem acompanhar o incidente de inutilização (art. 157, § 3º, CPP)”. 

“Com bastante clareza, na medida em que se vai estudando o processo penal, 

se pode constatar a importância da visão geral de nossa ciência. O exame das provas é uma 

dessas evidências. Busca-se o bem comum, trabalha-se entre duas grandes linhas chamadas 

garantismo e efetividade, dentro delas os direitos e as garantias individuais ganham vida 

concreta, aplicam-se à teoria geral da prova penal e os diversos meios de provas que serão 

verificados em seguida, obedecendo-se o sistema acusatório, no qual há três sujeitos 

processuais diversos que realizam as suas distintas funções, distribuindo-se o ônus probatório, 

exigindo-se a presença das partes e do julgador, com a cooperação dos auxiliares da justiça, 

especialmente os peritos e os órgãos de investigação”. 

 

2.3.3. EXAME DE CORPO DE DELITO E DAS PERÍCIAS EM GERAL  

Insistimos que se “a prova é uma das mais importantes matérias do processo 

penal não é preciso enfatizar que a prova técnica, quase sempre, é decisiva para a resolução 

da causa penal. Os sujeitos processuais, por mais instruídos que sejam, não conhecem todos 

os campos científicos, ainda mais com a profundidade necessária para a apuração da verdade 

e com base nesta resolver a justaposição do direito de punir e do direito de liberdade. Daí a 

necessidade de serem auxiliados por profissionais que conheçam essas especialidades do 

conhecimento humano e possam contribuir para o aclaramento dos fatos. São os peritos e o 

trabalho dos mesmos chama-se perícia”.  

“A perícia visa a percepção de fatos ou a apreciação destes pelo perito. ‘Em 

toda perícia palpita um elemento, que lhe é essencial: a verificação, certificação ou 

comprovação de fatos, quer para carrear a prova dêles para o processo, quer para interpretá-

los e torná-los inteligíveis ao juiz. Antes de certificá-los, o perito terá que percebê-los. Para 

certificá-los terá que observá-los e apreciá-los, ou seja, avaliá-los. Percepção, observação, 

apreciação são momentos do processo de verificação. A própria interpretação dos fatos, como 
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apreciação que é, reclama a prévia verificação. Todavia a verificação dos fatos, sob qualquer 

dos seus aspectos – percepção, observação, apreciação ou interpretação – não constitui 

elemento característico do conceito de perícia, pois que também o testemunho ou o 

depoimento pessoal são declarações sôbre a existência de fatos. O que caracteriza a perícia é a 

qualidade da declaração tradutora da verificação: trata-se de declaração de caráter técnico, isto 

é, de declaração técnica sôbre um elemento de prova’”.44  

“O perito examina os fatos e fórmula conclusões técnicas sobre os mesmos, 

com base em regras técnicas inerentes a conhecimentos especializados. É auxiliar do juízo e 

as suas funções e os seus impedimentos estão previstos em lei (art. 275, CPP). Para 

determinadas perícias, em razão da alta relevância das mesmas e do alto nível de 

especialização delas, a lei estabelece regras especiais para as suas realizações. O campo 

pericial é cada vez mais abrangente e corresponde aos avanços tecnológicos que, em 

constante evolução, são cada vez mais acelerados, destacando-se o progresso da genética, da 

toxicologia, da informática, da psicologia e da psiquiatria. As partes podem colaborar com a 

apuração de fatos que exigem conhecimento especializado a partir da juntada dos chamados 

pareceres técnicos cujas conclusões estão na direta vinculação com a notoriedade do 

respectivo subscritor. Todavia, com a possibilidade legal de as partes indicarem assistente 

técnico e formular quesitos, os pareceres que também são conhecidos como laudos 

extrajudiciais tendem a ter a sua importância diminuída, salvo em casos excepcionais, em que 

o erro dos peritos oficiais e a excelência dos peritos prevalecerão no julgamento da causa 

penal”. 

“As perícias serão realizadas por um perito oficial, portador de diploma de 

curso superior (art. 159, ‘caput’, CPP). Perito oficial é o investido no cargo público 

respectivo, na forma da lei, em vez de nomeação pelo juiz da causa penal. Normalmente, o 

Estado tem órgãos públicos como o Instituto Médico Legal ou o Instituto de Criminalística 

que se encarregam de realizar as perícias criminais. Inexistindo perito oficial, o exame será 

realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, de preferência 

na área específica, ‘dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do 

exame’ (art. 159, § 1º, CPP). Estes peritos, chamados não oficiais, prestarão compromisso de 

bem e fielmente desempenhar o encargo para o qual são nomeados (art. 159, § 2º, CPP). No 

caso do perito oficial a autoridade requisita o exame ao chefe da repartição com atribuição 

para o realizar (art. 178, CPP). Na hipótese de peritos não oficiais, o escrivão lavra o auto de 

 
44 Moacyr Amaral Santos, Prova Judiciária no Civil e Comercial, 3ª ed., São Paulo, Max Limonad, 1968, v. V, 

p. 33. 
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exame que será assinado pelos peritos nomeados e, caso de faça presente, a autoridade 

também assina essa peça (art. 179, CPP)”. 

“As partes, o assistente do Ministério Público, o ofendido e o querelante 

poderão formular quesitos e indicar assistentes técnicos (art. 159, § 3º, CPP). Dispõe a lei que 

o “assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz”, o que está de acordo com o 

controle jurisdicional do procedimento, mas o preceito, em seguida, acrescenta que o 

assistente técnico admitido atuará “após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos 

peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão” (art. 159, § 4º, CPP), o que não é 

razoável em face da garantia de participação das partes na produção da prova pericial, 

devendo ser permitida a atuação do assistente técnico durante a elaboração da perícia pelo 

perito oficial ou pelos peritos não oficiais nomeados”. 

“O resultado do trabalho do perito chama-se laudo que é uma peça escrita e 

assinada pelo perito, contendo relatório, exame minucioso do elemento sensível submetido à 

sua percepção, respostas aos quesitos e conclusões formuladas pelo mesmo (art. 160, CPP). O 

prazo para a apresentação do laudo pericial é de 10 dias, podendo ser prorrogado, 

excepcionalmente, a requerimento dos peritos (art. 160, parágrafo único). Esse laudo pode ser 

materializado por datilografia ou outras formas similares de documentação gráfica e deverá 

ser subscrito e assinado pelo perito (art. 179, parágrafo único, CPP)”. 

“Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes requerer que os 

peritos esclareçam o laudo fornecido, por duas formas: requerendo que, em audiência, os 

mesmos aclarem o laudo; ou formulando quesitos para obter a complementação da perícia, o 

que será feito pelo laudo complementar. Para tanto, os peritos serão intimados com 

antecedência mínima de 10 dias entre a convocação e a data da audiência (art. 159, § 5º, inc. I, 

CPP). As partes também poderão indicar, após a juntada do laudo pericial e mesmo que não 

tenham formulado pedido de admissão de assistente técnico anteriormente, profissionais dessa 

natureza “que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos 

em audiência” (art. 159, § 5º, inc. II, CPP). Nesse sentido deve ser interpretada a disposição 

que faculta a formulação de quesitos até à diligência (art. 176, CPP)”. 

“O material probatório que serviu de base à perícia, isto é, o elemento sensível 

submetido à percepção do perito, desde que haja requerimento das partes, ficará à disposição 

dos assistentes técnicos, no ambiente do órgão oficial encarregado da perícia, responsável 

pela guarda do mesmo, para que aqueles examinem o referido material, salvo se for 

impossível a conservação do mesmo (art. 159, § 6º, CPP), o que também justifica, inclusive 
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para assegurar a celeridade processual, a mencionada participação desses assistentes técnicos 

na elaboração da perícia”.  

“Nas hipóteses de perícias complexas que abranjam mais de uma área de 

especialização, poderão funcionar mais de um perito e mais de um assistente técnico de cada 

parte, justamente para atender o caráter diversificado do elemento sensível, como uma lesão 

buco maxilar, em que se faça necessária a atuação do médico e do dentista”. 

“O exame de corpo de delito, pela importância que tem para a resolução da 

causa penal, intitula o capítulo que trata das provas periciais. É indispensável à prova da 

infração penal que deixa vestígios. Pode ser direto ou indireto. A sua falta não pode ser 

suprida nem pela confissão (art. 158, CPP). Pode ser feito em qualquer data e horário (art. 

161, CPP)”. 

“Corpo de delito, para o Direito Penal, é a comprovação do fato típico; para o 

Direito Processual Penal, a formação do corpo de delito se dá com a reconstrução dos 

elementos sensíveis da infração penal. Trata-se da recomposição da materialidade da infração 

penal. O seu conteúdo é integrado pelos sinais externos da conduta criminosa, pelo resultado 

desse comportamento e pelos meios empregados pelo sujeito ativo para a realização dessa 

ação física.45 Exame de corpo de delito é o meio de prova, realizado por profissional 

especializado, que examina a existência, a extensão e a profundidade dos elementos sensíveis 

de uma conduta tida como criminosa, narrando minuciosamente esses dados, respondendo 

eventuais quesitos e formulando uma conclusão objetiva acerca do objeto estudado”.  

“O exame de corpo de delito é direto quando o exame pericial incide sobre os 

elementos sensíveis da conduta tida por criminosa sem nenhuma interposição de pessoa ou de 

coisa entre a percepção do perito e o objeto da perícia. É imediato. O perito examina o 

ferimento causado no corpo da vítima. O exame de corpo de delito é indireto quando o exame 

pericial, por terem desaparecido os vestígios deixados pela conduta tida por criminosa, não 

pode incidir sobre os elementos sensíveis causados por esta. É necessária a interposição de 

uma pessoa ou de um elemento entre a percepção do perito e objeto a ser examinado. É 

mediato. O perito examina o corpo da vítima, consigna o desaparecimento do ferimento 

narrado pela mesma e, com base nos dados existentes no hospital em que socorrida aquela, 

nas declarações da mesma e nos testemunhos, supre a falta dos sinais sensíveis com esses 

dados (art. 167, CPP)”.  

 

 
45 José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 2ª ed., Campinas, Millennium, 2000, v. II, p. 

435. 
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“É indispensável o exame de corpo de delito para a prova dos crimes que 

deixam vestígio (art. 564, inc. III, letra “b”, CPP), isto é, para os chamados “delicta facti 

permanente”. Para os delitos que não deixam vestígio (“delicta facti transeuntis”), ao 

contrário, não há exigência do mesmo. No primeiro caso, o sujeito ativo desfere um golpe que 

perfura um órgão da vítima e provoca a lesão corporal (há vestígios da conduta, o ferimento; é 

indispensável o laudo de exame de corpo de delito). No segundo caso, o sujeito ativo desfere 

um tapa no rosto da vítima, sem provocar lesões corporais, qualificando-se essa ação física 

como vias de fato (não há vestígio da conduta do agente no corpo do ofendido; não se cogita 

de laudo de exame de corpo de delito)”. 

“Alguns autores criticam a exigência do exame de corpo de delito para a 

infração penal que deixa vestígio, sustentando que se trata de prova tarifada. Contudo, face à 

justaposição entre o direito de punir e o direito de liberdade, é ponderada a exigência legal de 

prova que assegure a certeza, a extensão e a profundidade dos elementos sensíveis deixados 

pelo comportamento penalmente ilícito”. 

Consigna-se que a “autópsia deverá começar seis horas após o óbito. Contudo, 

se o perito constatar que os sinais da morte são tão evidentes que se possa dispensar aquele 

período, pode ser iniciada após essa conclusão, consignando-se a no laudo (art. 162 “caput”, 

CPP). Nas hipóteses de morte violenta, se não houver infração penal a apurar, o “simples 

exame externo do cadáver” é suficiente. Também poderá ser dispensado o exame interno se as 

lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame 

invasivo para a determinação de circunstância relevante (art. 162, parágrafo único, CPP)”. 

Ainda quanto aos eventos letais, em certos casos pode ser feita a exumação do 

cadáver, o que tem um procedimento previsto na lei processual penal (art. 163, “caput”, CPP).  

“Nos casos de lesões corporais, o primeiro exame pericial pode ficar 

incompleto, inclusive pela natural evolução dos ferimentos, o que demandará a realização de 

exame complementar (art. 168, CPP). Ao realizar a perícia complementar o perito deve levar 

em conta o exame anterior (art. 168, § 1º, CPP). O Código Penal prevê o delito de lesão 

corporal grave que gera incapacidade para as funções habituais por mais de trinta dias (art. 

129, § 1º, inc. I). É essencial a prova material porque se trata de delito que deixa vestígio. A 

lei processual penal especifica que o laudo complementar deve ser feito assim que decorrido o 

prazo de trinta dias, contados da data do crime (art. 168, § 2º, CPP). Todavia, a ‘falta de 

exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal’ (art. 168, § 3º, CPP). 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 6  NOVA SÉRIE    2020  PRIMAVERA/VERÃO 

105 
 

Inúmeras lesões corporais graves são desclassificadas para leves por inobservância dessas 

cautelas”. 

“Quanto mais sofisticado o meio de prova, mais intensamente será valorado, 

exigindo especiais cautelas na confecção do respectivo laudo e se preservando os direitos 

justapostos, especialmente nas hipóteses de contraditório diferido, o que se faz, nos exames 

laboratoriais, com a preservação de material suficiente para eventuais novas perícias. Além 

disso, esses exames devem ser ilustrados com fotografias, filmagens, desenhos e esquemas 

elucidativos (art. 170, CPP)”.  

“Os instrumentos do crime serão examinados para apurar a natureza e a 

eficiência dos mesmos (art. 175, CPP). Muitas vezes, o cotejamento dos ferimentos com o 

instrumento empregado é importante para aclarar a infração penal”.  

“O elemento de prova pode estar fora da sede do juízo e haverá necessidade de 

realizar a prova por carta precatória. Nesse caso, o perito  far-se-á no juízo deprecado. Os 

interessados poderão apresentar quesitos que serão transcritos na carta precatória. Em se 

tratando de ação penal pública de iniciativa privada, havendo acordo entre as partes, o juiz 

deprecante poderá nomear o perito (art. 177 e parágrafo único, CPP)”.  

“Pode haver divergência entre os peritos chamados ao exame do elemento de 

prova. Nessa hipótese deverão ser consignadas as conclusões e as fundamentações dos peritos 

que divergem, no mesmo laudo, ou apresentarem laudos separados; a autoridade nomeará um 

terceiro perito para esclarecer as divergências; caso este divirja de ambos, procede-se a nova 

perícia por outros profissionais (art. 180, CPP)”.  

“Nos casos de inobservância de formalidades, ou de omissões, obscuridades ou 

contradições, a autoridade mandará suprir essas faltas e, se julgar conveniente, mandará fazer 

nova perícia (art. 181, parágrafo único, CPP)”.  

“Nos casos em que a ação penal não for de iniciativa pública, dispõe o diploma 

processual penal que o laudo deverá ser encaminhado ao juízo penal competente ou poderá 

ser entregue ao requerente dessa prova. Recomenda-se, todavia, que se há uma investigação 

policial, esta seja formalizada em inquérito policial, o que implica a juntada do laudo ao 

mesmo. E se a prova estiver sendo realizada na fase judicial, deve ser anexada ao respectivo 

processo (art. 183, CPP)”. Nos autos eletrônicos, a peça deve ser anexada pela autoridade que 

os preside, no respectivo sistema, assim que entregue pelo perito. 

“Finalmente, dispõe o Código de Processo Penal que, salvo o caso de exame de 

corpo de delito, a autoridade indeferirá a realização do exame requerido pelas partes, se não 
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for necessário ao esclarecimento da verdade (art. 184, CPP). É natural que aquilo que não for 

relevante ou pertinente não deve embaraçar a tramitação da apuração, mas o juízo que 

indefere essa prova precisa ser muito ponderado e fundamentado”.46 

Na atualidade, em decorrência da Lei nº 13.964/19, a colheita de provas deve 

observar a cadeia de custódia (art. 158-A, CPP), cuidar dos elementos apreendidos (art. 158-

C, § 1º, CPP) e, depois de examinados, ser mantidos na central de perícias (art. 158-F, CPP). 

 

 

3. EMPREENDEDORISMO E ESTADO –  PRODUÇÃO, CONSUMO E LIVRE 

INICIATIVA – VALORES 

A sociedade é dinâmica, está em constante transformação, depende dos 

objetivos que estabelecemos e dos meios que colocamos em curso para a consecução 

daqueles. O capital e o trabalho são virtuosos. Precisam conviver em harmonia para o 

progresso social. Satisfazer as necessidades de todos, com justiça e igualdade.  

O empreendedorismo deve ser incentivado, liberado de normas que não passam 

de empecilhos burocráticos, fiscalizadas por administradores públicos desprovidos da noção 

de bem comum e interpretadas por julgadores despreocupados com a estabilidade de suas 

decisões. O medo, a insegurança, o engessamento da criatividade empresarial não podem 

manietar o capital e sacrificar o trabalho. Ao contrário, as normas devem ser propícias à 

promoção da justiça, respeitadas pelos membros do poder executivo e aplicadas pelos juízes 

para a devida atribuição do devido a cada um dos membros da comunidade. Há que se cuidar 

da alimentação, sem privar o produtor e o comerciante de seus direitos fundamentais. 

Afirmamos que somos “um governo de leis. Não somos um governo de reis. 

Instituímos um Estado Democrático. Destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. 

Valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Fundada na 

harmonia social. Comprometida com a solução pacífica das controvérsias”.47 

“Promulgamos uma Constituição de nossa República Federativa. Constituímos 

um Estado Democrático de Direito. Temos por fundamentos a soberania, a cidadania, a 

dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o 

pluralismo político. Somos um governo do povo, pelo povo e para o povo. Projetamos uma 

 
46 Jaques de Camargo Penteado, Manual de Processo Penal, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 195 e 

segs. 
47 Preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 5.10.1988. 
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sociedade livre, justa e solidária. Desenvolvimentista. Livre da pobreza e da marginalização. 

Igualitária. Promotora do bem de todos”.48 

“Queremos o bem comum. A preservação da dignidade humana. A provisão 

das necessidades do ser humano. A construção de uma ordem jurídica justa, estável e segura. 

Somos um governo de leis, constitucionais, supraconstitucionais e infraconstitucionais. 

Objetivamos a felicidade do ser humano”.49 

“Disciplinamos os três poderes básicos para essa construção social. 

Legislativo, Executivo e Judiciário.50 Conformamos órgãos para exercer funções essenciais ao 

governo.51 Não somos um governo de reis. Criamos agentes para servir o povo no exercício 

dessas funções todas”. 

“Esse projeto, ativado por esses agentes, públicos, a serviço de todos e 

imbuídos da construção do bem comum, movimenta-se por sistema geral que, na sua 

dinâmica, especifica-se em subsistemas. Basicamente, subsistema para a promulgação de leis, 

execução delas e resolução dos conflitos entre as pessoas, físicas ou jurídicas”.  

“Fins, meios e agentes constitucionais tão complexos e vitais que se aplicam 

diretamente no processo penal brasileiro. A respectiva legislação infraconstitucional, Código 

de Processo Penal e leis complementares, as ações do Executivo e as decisões do Poder 

Judiciário, na realidade concreta da vida, é que realizam ou não os direitos e as garantias de 

cada um dos membros de nossa sociedade. Conciliam garantismo e efetividade. Realiza-se 

segundo um subsistema, processual, de aplicação das leis penais, materiais”.  

“Não era assim no ordenamento constitucional e infraconstitucional 

precedente. Houve uma importante evolução. Há desafios a enfrentar”.52 

Evoluiu-se e se está a evoluir. Temos o fato, uma população crescente, 

urbanizada, cada vez mais carente da produção de bens, uma relação de consumo progressiva 

e exigente, ao qual se outorga um valor, a importância da vida, da manutenção saudável dela, 

de um bem estar condizente com uma sociedade de massas, o que gera um conjunto de 
 

48 Arts 1º e 3º, CR. 
49 “Do direito reclama-se ser uma causa eficiente – não a única, por certo, se nos lembramos do amor e, menos 

felizmente, da força –, uma causa eficiente para que a nossa vida, a de todos nós, seja feliz, para que possamos 

ser felizes na nossa defectível condição humana. A primeira coisa que se exige do direito é que respeite a 

primazia da realidade de nossas pessoas: um ordenamento normativo que não assegure a existência pessoal é um 

contra-sentido, um contra-direito” (Ricardo Henry Marques Dip, Execução Jurídico-Penal ou Ético-penal? In 

Caetano Lagrasta Neto, José Renato Nalini e Ricardo Henry Marques Dip (Coord.),  Execução Penal – Visão do 

Tacrim-SP, São Paulo, Juarez de Oliveira, 1998, p. 173). 
50 Art. 2º, CR.  
51 Art. 127 e segs., CR. 
52 Jaques de Camargo Penteado, Constituição da República Federativa do Brasil e o Código de Processo Penal: 

retrospectiva, avanços e desafios. In Trinta Anos da Constituição Federal: retrospectiva, avanços e desafios, 

João Grandino Rodas e Alfredo Attié Junior (Orgs.), São Paulo, Cedes, 2018, p. 115. 
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normas que disciplinará essa visão tripartida do direito. Um sistema de vida em sociedade que 

precisa conciliar garantismo e efetividade. 

 

 

4. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E REGRAS INFRACONSTITUCIONAIS – 

CONCEITOS E NOMENCLATURA 

No ápice do sistema legal, a Constituição da República, no capítulo dos direitos 

e dos deveres individuais e coletivos, sob o título dos “Direitos e Garantias Fundamentais”, 

institui o capítulo dos “Direitos e Deveres Individuais e Coletivos” e dispõe que o “Estado 

promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor” (art. 5º, inc. XXXII).53 A seguir, ainda 

sob aquele título, estabelece o capítulo dos “Direitos Sociais” e consagra o direito 

fundamental, social, à saúde (art. 6º). Mais à frente, cuida da ordem econômica, “fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 

digna, conforme os ditames da justiça social”, observando o princípio da defesa do 

consumidor (art. 170, inc. V). “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário, proteção e recuperação” (art. 196, caput). 

Vigoram o Código Penal e o Código de Processo Penal. Promulgou-se o 

Código de Defesa do Consumidor.54 Sobrevieram as Leis nºs 9.677/98 e 9.695/98 que 

incidem sobre o estatuto penal.55 Vige a Lei nº 8.137/90 que também trata de relações de 

consumo. 

Há duas leis federais importantes sobre a matéria sanitária relacionada com as 

questões ora tratadas (Leis nºs 6.360/76 e 6.437/77. No Estado de São Paulo há o Decreto nº 

12.342/78 que trata da colheita de amostras e análise fiscal, entre outras matérias.56 

A interpretação dessas normas pode ser mais bem feita se estudarmos alguns 

conceitos que normalmente são empregados em estudos dessa natureza, especialmente quanto 

às infrações penais inerentes ao tema ora tratado. 

 

 
53 “O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição Federal, elaborará 

código de defesa do consumidor” (art. 48, Ato das Disposições Transitórias). 
54 Lei nº 8.078/90. 
55 Criam tipos legais de crimes, alteram infrações já codificadas, aumentam penas e classificam os delitos como 

hediondos. 
56 Há projeto de novo Código de Processo Penal no Congresso Nacional. Também tramitam no Poder Legislativo 

o PL2355/19 (gôndolas específicas para produtos com prazo de validade próximo do vencimento) e o PL 751/19 

(data de validade no código de barras), dentre outros. 
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A primeira noção é de que essas modalidades de crimes, em geral, ferem a 

incolumidade pública, tutelam a segurança de todos e, pela importância dos bens jurídicos 

tratados, estabelecem uma dupla couraça, isto é, não se espera o dano ao bem jurídico, pune-

se o perigo de que se o destrua. Quer-se evitar o risco. Pune-se a conduta que exponha o bem 

ao risco. “Ele correlativo de la idea de seguridade es la idea de peligro, no ya la de lesión. Los 

delitos que ahora examinamos, son de peligro común, considerados desde el punto de vista de 

los biens materiales que pueden destruir, pero son de lesión, en cuanto positivamente 

vulneram el bien jurídico de la seguridade, que es protegido em sí mismo y en forma 

autónoma”.57 Como o direito italiano, que trata dos “delitti contro l’incolumitá pubblica”, 

crimes graves, “quei fatti caractterizzati dalla loro capacità di mettere in pericolo la vita, 

l’incolumità e la salute di un numero indeterminato di persone e puniti sulla sola base del 

sorgere di una situazione di pericolo, anche indipendentemente dal verificarsi della morte o di 

altri eventi dannosi per l’integrità fisica”.58 

O Código Penal português,  mas recente que o nosso, tem o título dos “crimes 

contra a vida em sociedade” e, neste, um capítulo para tratar dos crimes de “perigo comum”, 

como a corrupção de substâncias alimentares ou medicinais, puníveis com prisão de 1 a 8 

anos. A nossa codificação penal, além das leis extravagantes acima mencionadas, consagrou 

um título para os crimes contra a incolumidade pública e um capítulo para os crimes contra a 

saúde pública. Ensina-se que é a “incolumidade pública a objetividade jurídica tutelada neste 

título. Compreende o complexo de bens e interesses relativos à vida, à integridade corpórea e 

à saúde de todos e de cada um dos indivíduos que compõem a sociedade. Característico 

desses crimes é que ultrapassam a ofensa a determinada pessoa, para se propagarem, ou, pelo 

menos, poderem estender-se a indeterminado número de indivíduos, prejudicando ou 

ameaçando a segurança da convivência social. É exatamente esse critério de coletividade e 

indeterminação, referente a pessoas, que distingue esses crimes dos contra a pessoa ou de 

certos delitos contra a indústria e o comércio, ou contra o patrimônio”.59 

Outro conceito importante é o de perigo. Como antecipamos, os delitos 

enunciados protegem bens jurídicos especialmente importantes para a vida social e, destarte, 

 
57 Sebastián Soler, Derecho Penal Argentino, 10ª reimpressão total, Buenos Aires, Typografica Editora 

Argentina, 1996, v. IV, p. 559. 
58 Enciclopedia Garzanti del Diritto, diretta da Silvio Riolfo Marengo, Milano, Garzanti Editore, 1993, verbete 

“strage”, p. 1.166. 
59 E. Magalhães Noronha, Direito Penal, 4ª ed., São Paulo, Saraiva, 1969, v. III, p 340. 
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até mesmo na modalidade culposa, o legislador não espera a ocorrência de lesão efetiva, 

incriminando os comportamentos que os coloquem em risco. 

“Dizer isso é invocar o conhecido tema dos delitos de dano e de perigo. Para 

uns, a distinção é apenas uma questão de ponto de vista. Assim, os crimes integrantes dêste 

título serão de perigo, uma vez considerados quanto à probabilidade de lesão dos bens 

tutelados, e serão de dano desde que encarados como lesivos da incolumidade pública ou 

segurança pública. Outros, todavia, distinguem, dizendo como GRISPGNI, que o dano 

consiste na impossibilidade ou na diminuição de gôzo de um bem. Na verdade, o Direito tutela 

exclusivamente os indivíduos, o homem. Essa proteção, porém, não se pode efetuar senão 

garantindo à criatura humana o gozo pacífico do bem. Consequentemente, como se tem dito, 

dano existe sempre que há impossibilidade ou diminuição de fruir de um bem, que se pode 

verificar por várias maneiras: pela destruição ou perda da coisa, por sua diminuição ou 

alteração, ou, enfim, por alteração da situação do fato (modificação da relação) entre o 

indivíduo e a coisa, de modo que se torna difícil ou impossível sua disponibilidade por ele, 

embora não haja destruição ou alteração dela (ex. furto de uso). Mas como a relação entre o 

indivíduo e a coisa constitui um bem, não é inexato afirmar que o dano consiste sempre na 

perda ou diminuição dêle. Crime de perigo é aquêle em que não se produz efetiva 

impossibilidade ou diminuição do gôzo de um bem, mas que determina uma probabilidade de 

lesão para êle, ou, como acrescenta MANZINI, se causa uma lesão, esta não é de natureza a 

modificar o título do crime”.60 

O perigo é visto por três teorias: subjetiva, objetiva e objetivo-subjetiva. 

Consoante a primeira o perigo é “mera criação de nosso espírito” sem existência objetiva. A 

teoria objetiva sustenta que o perigo é “um estado de fato, um trecho da realidade”. “O evento 

nada mais é que o resultado de condições favoráveis que se impuseram a outras que o 

impediam, donde haverá perigo sempre que houver possibilidade de as primeiras vencerem as 

segundas”. A tensão entre forças contrárias indica o perigo. Finalmente, a terceira teoria 

entende que o perigo é uma realidade objetiva, mas há um juízo mental sobre o mesmo.61 

O perigo é abstrato ou concreto. “Perigo presumido (ou abstrato) é o 

considerado pela lei em face de determinado comportamento positivo ou negativo. É a lei que 

o presume juris et de jure. Não precisa ser provado. Resulta da própria ação ou omissão” 

(caso de omissão de socorro). O legislador baseia-se em regras de experiência para o 

 
60 E. Magalhães Noronha, op. cit., pág. 341. 
61 E. Magalhães Noronha, op. cit., pág. 342. 
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identificar e inserir no tipo. Perigo concreto é o que precisa ser provado” (caso de exposição 

de recém-nascido).62 Deve ser investigado e provado em cada caso individualmente 

considerado. 

No que toca à quantidade, alguns sustentam que bastaria a possibilidade de 

lesão, o que não pode ser aceito na área penal, pois limitaria demasiadamente a esfera de 

liberdade da pessoa humana. Assim, é exigível a probabilidade de dano. 

Finalmente, o perigo é comum no caso de afetar um número indeterminado de 

pessoas e individual quando se refere a pessoa determinada. 

Prosseguindo, há ações físicas sempre presentes nessas modalidades 

criminosas, bem como se repetem algumas noções do objeto das respectivas condutas. Sem 

contar que as “relações de consumo pressupõem a existência de quatro elementos: (i) o 

consumidor, (ii) o fornecedor, (iii) o produto ou (iv) o serviço”.63 

É útil à compreensão do tema a consideração do significado dessas ações 

físicas, expressar por verbos que especificam a conduta humana reprovável. 

Corromper deriva de corrupção que advém do latim “corruptio, de corrumpere 

(deitar a perder, estragar, destruir, corromper), etimologicamente possui o sentido de ação de 

depravar (corrução de menores), de destruir ou adulterar (corrupção de alimentos)”.64 É 

comum opinião dos penalistas que consiste em desnaturar uma substância, alterar a sua 

essência para a inferiorizar (farinha podre na massa de pão; fazer queijo com leite tirado de 

animal doente). 

Adulterar “é alterar para pior uma coisa” (urina de vaca ao leite, excrementos 

de animais ao café em pó, emprego de água poluída em medicamento).65 

Falsificar “é a contrafação, a imitação da substância genuína. Para tanto, o 

agente emprega sucedâneos dos elementos que compõem a substância alimentícia ou 

medicinal. Exemplo: cerveja produzida com sucedâneos da cevada ou do lúpulo”.66 

Alterar significa, em regra, “a modificação que se promove em alguma coisa, 

substituindo-se o que era feito por nova coisa, que lhe modifica o sentido, o valor ou a 

 
62 Damásio E. de Jesus, Direito Penal, 10ª ed., São Paulo, Saraiva, 1985, vol. I, pág. 167. 
63 Roberto Delmanto, Roberto Delmanto Junior e Fabio M. de Almeida Delmanto, Leis Penais Especiais 

Comentadas, 3ª ed., São Paulo, Saraiva, 2018, p. 221. 
64 De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, 12ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1996, vol. 1º, pág. 575. 
65 E. Magalhães Noronha, Direito Penal, 3ª ed., São Paulo, Saraiva, 1968, vol. 4º, pág. 28. 
66 Paulo José da Costa Jr., Comentários ao Código Penal, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1990, vol. III, pág. 270. 
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espécie” (...) Na tecnologia penal, alteração tem também o sentido de adulteração ou 

modificação de uma substância alimentícia ou medicinal, de modo a modificar-lhe o valor 

nutritivo ou terapêutico”.67 

Fabricar é produzir, na fábrica ou em qualquer lugar. Manufaturar. Preparar. 

Inculcar é apontar, apregoar, citar, indicar de forma elogiosa. Afirmar que um 

produto contém substância que não se encontra em seu conteúdo ou proclamar que está 

presente em quantidade superior à efetiva. 

Deve ser salientado que a conduta de vender ou expor a venda não significa 

que os delitos ora estudados sejam próprios, isto é, passíveis de execução somente por 

comerciante. Basta um ato isolado de venda para a sua configuração nas hipóteses respectivas. 

É interessante realçar, por outro lado, que nos casos de comercialização profissional, a 

conduta dos proprietários deve ser examinada com cautela para se evitar a responsabilidade 

objetiva.68 

Ensina-se que as substâncias podem ser nocivas à saúde, isto é, capazes de 

fazer mal, causar dano (latim, nocivus, nocere). A nocividade pode ser positiva: faz mal 

porque contém algo que provoca o dano, e, negativa: faz mal porque não tem o que deveria 

conter ou não tem a quantidade ideal. 

Finalmente, nesta parte, cabem algumas considerações sobre o que seja 

alimento que, segundo os estudiosos, é toda substância, “sólida ou líquida, em estado natural, 

ou beneficiada, que serve de alimentação à pessoa humana, seja de modo principal ou 

secundário, imediato ou secundário, imediato ou mediato, de primeira necessidade ou 

voluptuária (veja-se art. 658 do Dec. 16.300/23)”.69 Revigora e vitaliza o corpo humano. 

Substância medicinal “é a que, de uso interno ou externo, se emprega para fins 

curativos (ou preventivos) de moléstias do homem, antissépticos ou anestésicos (ainda que 

seja vendável ou distribuível por não farmacêuticos ou ainda que não conste da farmacopéia 

 
67 De Plácido e Silva, op. cit., pág. 140. 
68 “Repugna ao Direito Penal moderno a indigitação a título de incriminação objetiva. A responsabilidade penal é 

de índole subjetiva. Estando os proprietários do estabelecimento onde ocorreu o fato ausentes há meses do 

Brasil, não há como aferir-se ou atribuir-se-lhes imperícia ou negligência por despreparo prático ou insuficiência 

de conhecimento técnico pela impossibilidade total de ingerência no fato incriminado. O resultado de que 

depende a existência de crime, como é curial e preceitua a lei, só é imputável a quem lhe deu causa” (Ap. Crim. 

nº 62.863/98, TJRJ, 6ª Câm. Crim., v. un., Rel. Des. Eduardo Mayr, j. 5.5.98). 
69 Alberto Silva Franco et alii, Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, 5ª ed., São Paulo, Revista dos 

Tribunais, 1995, pág. 2.745. 
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oficial)”.70 Para os léxicos, medicinal é termo relativo à medicina que, por sua vez, é a arte e 

ciência de prevenir, curar ou atenuar as doenças. Por sua vez, terapêutica é a parte da 

medicina que estuda e põe em prática os meios adequados para aliviar ou curar os doentes. 

Interessante notar que na legislação revogada, o Código Penal empregava corretamente os 

termos: alterar substância medicinal modificando lhe a qualidade ou reduzindo-lhe o valor 

terapêutico (art. 273). Com a redação atual que se refere a produto destinado a fins 

terapêuticos ou medicinais, ter-se-á que conservar a expressão medicinal para expressar a 

prevenção, a cura ou a atenuação de doenças e, por sua vez, empregar o vocábulo terapêutico 

para abranger as atividades que, embora não reconhecidas pela ciência como especialidades 

médicas, são ministradas à população. Enquanto a homeopatia e a acupuntura são 

consideradas especialidades médicas, não se reconhece esta qualificação a atividades como a 

vinculada aos florais de bach e ao diagnóstico de doenças pelo estudo da íris (iridologia), 

entre outras.71 Interessa ensejar a proteção penal a situações dessa natureza, eis que há um 

crescimento de terapias não aprovadas pela ciência médica que, com ou sem a ajuda da mídia, 

rapidamente entram em circulação.72 

Deve ser esclarecido que, muitas vezes, os profissionais confundem substância 

nociva com substância imprópria. Algo pode ser impróprio e não atingir o grau de nocivo. “A 

simples impropriedade do produto para consumo não satisfaz a exigência contida na lei, que 

fala em nocividade à saúde, a ser pericialmente comprovada” (RT 632/282). Pela importância 

dessa distinção, o tema será tratado um pouco mais amplamente no tópico seguinte. 

Outro termo bastante empregado na análise das infrações penais comentadas é 

matéria prima que significa “toda substância natural e corpórea que é utilizada para produzir 

outra espécie nova, em razão de sua transformação ou alteração”.73 Por sua vez, os léxicos 

informam que insumo é o que entra como matéria prima para se conseguir um produto final. 

Insumos farmacêuticos são as substâncias empregadas pela Farmácia que é a parte da 

 
70 Alberto Silva Franco et alii, op et loc. cit. 
71 “A resolução do CFM proibindo os médicos de práticas não-convencionais, entre as quais os Florais de Bach e 

o diagnóstico de doenças pelo estudo da íris (iridologia), foi divulgada quinta-feira. ‘A medida foi tomada para 

proteger a sociedade, uma vez que não há ainda comprovação científica dos benefícios dessas terapias’, 

explicou, em Brasília, o presidente” do Conselho Federal de Medicina (O Estado de São Paulo, 5.9.1998, pág. 

A14).  
72 Traçando a característica de certas sociedades em “sentir” em vez de pensar, disserta-se que: “Um traço 

comum a muitos dos sentimentais é a tendência a esperar soluções milagrosas. Esperam-se grandes vitórias num 

passe de mágica. Se a questão é econômica, pensa-se numa herança de um parente até então desconhecido; se o 

problema é a solidão, imagina-se o príncipe encantado descendo da sua carruagem, como nas fábulas; se a saúde 

não vai bem, busca-se o remédio miraculoso de uma erva amazônica que curará tudo à primeira poção...” (Luiz 

Fernando Cintra, O Sentimentalismo, São Paulo, Quadrante, 1994, pág. 26). 
73 Enciclopédia Saraiva do Direito, coord. R. Limongi França, São Paulo, Saraiva, 1977, vol. 52, pág. 5. 
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Farmacologia que trata da maneira de preparar, caracterizar e conservar os medicamentos. 

Como é sabido, a Farmacologia é a parte da Medicina que estuda os medicamentos. 

Cosméticos são os produtos utilizados para a limpeza, conservação ou 

maquilagem da pele.74 

Saneantes são produtos que tornam sãs, hígidas, outras coisas. Podem ser os 

desinfetantes, isto é, os produtos que fazem desaparecer a infecção que é uma contaminação 

por uma bactéria, por exemplo. 

Diagnosticar é saber o que é uma coisa, o seu gênero, espécie e extensão. 

Implica o conhecimento ou determinação de uma doença por seus sintomas e reflexos no 

organismo. Produtos de uso em diagnóstico são aqueles empregados para identificar uma 

doença. 

Todo esse instrumental jurídico destinado à proteção dos consumidores, isto é, 

para outorgar efetividade às leis, deve ser complementado pelo garantismo, para que haja 

harmonia no sistema e, se proteja, a saúde pública, o consumidor, sem olvidar os direitos do 

produtor, do fornecedor ou do prestador de serviço.75 Um dos pontos concretos que muito 

ajudam na consecução desse objetivo é a distinção entre validade e nocividade. 

 

 

5. VALIDADE E NOCIVIDADE 

Para os léxicos, validade é a “qualidade ou condição de válido”, do “que tem 

saúde; sadio, são”.76 Nocivo é o que “prejudica; que causa dano; danoso, nocente, nóxio”.77 

 
74 No regime anterior a doutrina pertinente ao art. 274, CP, considerava que a expressão produto destinado a 

consumo abrangia os artigos de toucador e perfumaria (E. Magalhães Noronha, op. cit., pág. 41). O art. 274, CP, 

foi alterado apenas na sanção (elevação de 1 a 3 meses de detenção para 1 a 5 anos de reclusão e multa), de 

forma que se deverá aplicar restritivamente o vocábulo cosmético no que pertine ao atual art. 273, § 1º, já porque 

explícito, já porque a pena é de 10 a 15 anos de reclusão, o que não seria admissível em face de uso de produtos 

não destinados às finalidades citadas. 
75 “Ademais, no caso, não há dúvida de que os produtos, quando chegaram aos consumidores autores da ação, já 

estavam com o prazo de validade vencido. Ora, a responsabilidade do fabricante pelo produto vai até o prazo 

estabelecido pelo próprio fabricante, que é quem cientifica e tecnicamente determina o tempo pelo qual o 

produto mantém higidez para o consumo específico, não se podendo imaginar que o produto valha 

indefinidamente, para tempo além do prazo estabelecido. 4. O consumidor também tem responsabilidade 

importante na política de consumo, ao dever de observar, no ato de consumir, o prazo de validade... Sem esse 

controle final da cadeia de produção e comercialização, pelo destinatário final, que é o consumidor, certamente 

estará prejudicada relevante parcela da própria defesa do consumidor em geral” (STJ, 3ª Turma, REsp. nº 

1.252.307-PR, voto do Min. Sidnei Beneti, DJe 2.8.2012). 
76 Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Novo Aurélio Século XXI, 3ª ed., Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999, 

p. 2044. 
77 Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, op. cit., p. 1411. 
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Algo pode não ter saúde, mas não causar dano. Além disso, há que se inserir no estudo, um 

termo muitas vezes esquecido no debate sobre a matéria: o prazo de validade.  

Prazo procede de "platea" que expressa as realidades praça, espaço, "de que 

aliás provém o plazo espanhol, para exprimir espaço de tempo, em que as coisas se fazem, 

devem ser feitas ou devem ser executadas, ou o período de duração das coisas e dos fatos. 

Nesta razão, em sentido geral, prazo sempre se revela o espaço de tempo, que medeia entre o 

começo e fim de qualquer coisa. Mostra, assim, a duração, em que as coisas se realizam ou se 

executam, ou determina, pelo transcurso do mesmo tempo, o momento, em que certas coisas 

devem ser cumpridas".78 Há prazos com o seu curso natural e outros que estimamos. Quando 

se estima um prazo, nem sempre se tem cognição perfeita do começo ou do fim do mesmo. 

Pode ser fixado um termo final anterior ao encerramento natural do prazo, para que se tenha o 

controle de que, antes desse fim natural, a coisa submetida ao lapso de tempo permanece 

exatamente como se achava no início do prazo. Faz-se um controle. Diminui-se a estimativa 

do prazo de validade, o que não significa que, depois desse prazo de validade, a coisa seja 

substancialmente inválida ou nociva. Uma coisa é data. Outra coisa é validade. Coisa muito 

diversa é nocividade. 

“O prazo de validade é possibilitar ao mercado consumidor, a segurança de 

que, naquele prazo, o produto estará em plenas condições de consumo”.79 

A validade jurídica é diferente. Geralmente, refere-se a ato que, para ser válido, 

requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. A falta desses 

elementos nem sempre causa a nulidade ou a ineficácia do ato. Este pode ser convalidado. A 

falha pode não causar prejuízo. Pode se tratar de nulidade relativa. Guardadas as proporções e 

o campo de incidência, também o ato jurídico pode não ser perfeito e, mesmo assim, não ser 

classificado como nocivo. Este termo é “derivado do latim nocivus, de nocere, (fazer mal, 

causar dano), entende-se no mesmo sentido de prejudicial ou danoso”.80 

Algo pode ter a data de validade vencida, mas não ser nocivo. A nocividade 

causa dano ao produto. O dano ao produto deixa vestígios. Para a demonstração da nocividade 

é indispensável o laudo de exame de corpo de delito (art. 158, caput”, CPP). 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após alguma oscilação, adotou 

esse entendimento: “Reajustamento de voto. Necessidade de demonstração inequívoca da 

impropriedade do produto para uso. Independência das instâncias penal e administrativa. 

 
78 De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, 12ª ed., Rio de Janeiro, 1996, vol. III, p. 410. 
79 STJ, 3ª Turma, REsp. nº 1.252.307-PR, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 2.8.2012. 
80 De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, 3ª ed., Rio de Janeiro, 1973, vol. III, p. 1062. 
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Ônus da prova do titular da ação penal. Ordem concedida. 1. Agentes que fabricam e mantém 

em depósito, para venda, produtos em desconformidade com as normas regulamentares de 

fabricação e distribuição. Imputação do crime do inciso IX do art. 7º da Lei nº 8.137/90. 

Norma penal em branco, a ter seu conteúdo preenchido pela norma do inciso II do § 6º do art. 

18 da Lei nº 8.078/90. 2. São impróprios para consumo os produtos fabricados em desacordo 

com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. A criminalização 

da conduta, todavia, está a exigir do titular da ação penal a comprovação da impropriedade do 

produto para uso. Pelo que imprescindível, no caso, a realização de exame pericial para aferir 

a nocividade dos produtos apreendidos”.81 

Essa decisão repercutiu na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: a 

“antiga jurisprudência desta Corte considerava que o art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90, 

prescindia, para sua caracterização, de perícia para comprovar a real nocividade da 

mercadoria ao consumo. No dia 06/10/2009, no julgamento do REsp 1.112.685/SC, a 5ª 

Turma modificou seu anterior entendimento, para estabelecer (...) cumpre alterar o 

entendimento acerca da matéria, para estabelecer que nos crimes previstos no art. 7º, inciso 

IX, da Lei nº 8.137/90 é indispensável a realização de perícia, quando possível sua realização, 

a fim de se atestar se o produto é ou não impróprio para o consumo (...) há necessidade de 

realização de exame pericial nos produtos pretensamente impróprios, a fim de que seja 

comprovada a sua real nocividade para consumo humano, sob pena de inaceitável 

responsabilidade penal objetiva”.82 

O Superior Tribunal de Justiça tem sido bastante garantista nessa matéria, sem 

desproteger o consumidor, pois exige a “realização de exame pericial nos produtos 

pretensamente impróprios”, impõe que a perícia seja “produzida diretamente sobre os 

produtos alimentícios apreendidos (...) falta justa causa para persecução penal, sendo 

insuficiente concluir pela impropriedade para o consumo exclusivamente em virtude da 

ausência de informações obrigatórias na rotulagem do produto e/ou em decorrência do prazo 

de validade estar vencido (...) A impropriedade dos laudos acostados aos autos para 

demonstrar a materialidade do crime foi bem delineada pela Procuradora de Justiça do 

MPERJ, Flávia Araujo Ferrer de Andrade, em parecer oferecido perante a Corte local, com 

meus destaques, in verbis; [...] O laudo pericial acostado aos autos não se presta à 

demonstração da efetiva impropriedade das mercadorias apreendidas, ao contrário, aponta que 

as suas características organolépticas (cor, odor, aspecto, consistência) eram próprias e 

 
81 STF, 1ª Turma, HC nº 90.779-2/PR, Rel. Min. Carlos Britto, v. un., j. 17.6.2008. 
82 STJ, HC nº 457.122/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.11.2018. 
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normais, não obstante a constatação de que eram impróprias ao consumo, tão somente porque 

estavam ausentes informações obrigatórias de rotulagem, tais como denominação do produto, 

prazo de validade, data de fabricação/fracionamento (...) ocorre que para constatar que um 

produto está fora do prazo de validade não há necessidade de um perito, pois qualquer pessoa 

pode olhar a embalagem e verificar isto, sendo certo que, muitas vezes, o produto, embora 

com tal prazo expirado, ainda se encontra em condições de consumo, visto que os fabricantes 

dão uma margem de segurança ao estabelecerem esse lapso de tempo (...) Enfatizo, a 

propósito, que, na principiologia de um sistema penal garantista, destaca-se o da lesividade 

(nulla poena sine injuria) de tal sorte que não se pode impingir sanção criminal em razão de 

conduta que não represente, ao menos, efetivo risco de dano a um bem jurídico penal (...) 

Findo o prazo de validade, perde-se a garantia da higidez do produto, tornando-se sujeito a 

oxidações, alterações, degradações, passíveis de manifestar efeitos deletérios ao organismo, 

porém, é de competência da Perícia Legista esclarecer sobre ‘danos à saúde’”. E prossegue: 

“Os produtos inutilizados no ato da inspeção sanitária foram periciados 

indiretamente, estando expresso no laudo que: ‘Cabe consignar que o material se encontrava, 

à ocasião da visita sanitária, IMPRÓPRIO AO USO E CONSUMO, por não apresentarem 

rotulagem adequada e por apresentarem prazo de validade expirado’. A análise científica 

(direta e indireta) dos produtos apreendidos não demonstrou o risco concreto à saúde, e, 

portanto, não está comprovada a materialidade do rime previsto no artigo 7º, inciso IX, DA 

Lei nº 8.139/90). O simples fato de estar o prazo de validade vencido e a inexistência de 

identificação de procedência ou validade dos produtos caracteriza tão apenas infração 

administrativa”.83 

É imprescindível a “realização de laudo pericial atestando a impropriedade dos 

produtos em questão, no intuito de comprovar a inequívoca nocividade para o consumo, 

mesmo se expirado o prazo de validade do produto (...) sob pena de inaceitável 

responsabilidade penal objetiva (...) No entanto, ao adotar o entendimento acima sufragado, 

correr-se-ia o risco de responsabilização na forma objetiva dos agentes que eventualmente 

expusessem à venda produtos com prazo de validade vencido. A responsabilização dos 

agentes seria, então, a regra, fazendo que fosse relegado a segundo plano o princípio da 

lesividade, apanágio do sistema penal adotado pela legislação pátria, porquanto se penalizaria 

uma conduta que não representa risco efetivo a bem jurídico (...) sem prévia perícia para que 

 
83 STJ, Recurso em HC nº 69.692/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 13.6.2017. Não basta o auto de 

constatação (REsp nº 1;650.866/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 23/3/2017). 
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se possa atestar, de fato, se o produto estão ou não impróprio para consumo. O direito penal, 

como é cediço, deve ser encarado sempre como ultima ratio”.84  

Depois de tratar, com alguma brevidade, de uma teoria para compreender o 

fenômeno estudado, da criminalidade e da reação à mesma, do sistema de justiça criminal, 

especialmente da jurisdição, do processo, do procedimento e das provas, estudamos o 

empreendedorismo e o Estado, as normas aplicáveis à matéria e, por fim, abordamos o 

conceito de validade e de nocividade. Tratou-se de uma visão panorâmica do direito, da 

doutrina e da jurisprudência relativas ao objeto do presente estudo. 

Antes de passar às críticas e às sugestões programadas, é importante destacar 

que as diversas normas aplicáveis à dinâmica da produção e do consumo são do século 

passado, a doutrina considerou inconstitucionais diversas leis que trataram do assunto e fez 

severas recriminações ao rigor excessivo das penas, à construção acientífica de tipos legais de 

crimes, à abusiva utilização do conceito de perigo abstrato e ao emprego do direito penal para 

cuidar de assuntos que o direito administrativo poderia resolver sem os efeitos colaterais 

daquele ramo repressivo e, por fim, a jurisprudência oscilou bastante até estabilizar o conceito 

de validade e de nocividade e exigir prova pericial para a demonstração dos crimes em tela. 

Há, além de tudo isso, que se considerar que a revolução tecnológica, a 

globalização, o adensamento das populações nos centros urbanos, e a evolução dos meios de 

transporte, sem contar as mudanças de hábitos, muitas vezes geradas por medo das ruas e 

outras pelo comodismo e isolamento das pessoas, também trouxeram profundas alterações na 

produção e no consumo.  

Deixou-se a venda e a caderneta de compras “a fiado”, o empório, o 

mercadinho, passando-se para o mercado, o supermercado, o hipermercado, o pagamento com 

cartão de crédito e, agora, lojas de consumo sem as caixas registradoras tradicionais, a 

aquisição direta pelo cliente e o pagamento em totens, pelo telefone celular, sem contar as 

compras feitas pela internet e se chega ao sistema de entrega moderno, cada vez mais 

utilizado, mais capilar, transportando-se desde um pequeno frasco de bebida gelada até 

grandes volumes, por carros, motos e bicicletas, com todos os grandes problemas que esse 

tipo de transporte pode causar para a qualidade dos produtos, desde à contaminação até à 

manipulação indevida no curso entre o fornecedor e o consumidor... e já se cogita do 

transporte por drones... e um chip poderá aprimorar, e muito, aquela cadeia entre a produção e 

o consumo, aprimoramento que cabe a todos, consumidores e produtores. 

 
84 STJ, HC nº 388.374/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, v. un., DEe1/12/2017. 
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Com a intensificação das entregas em domicílio, há necessidade imperiosa da 

fixação de padrões mínimos para o acondicionamento dos produtos em embalagens que 

assegurem a sanidade dos alimentos, a lacração das mesmas, a afixação do local, data e 

horário de saída do fornecedor e de entrega ao consumidor, o registro final da recepção em 

condições de consumo. 

 

 

6. CRÍTICAS E SUGESTÕES 

Essas críticas devem começar por uma tentativa de mudança de concepções 

que parecem arraigadas no espírito nacional, começando pela ideia de uma democracia que 

parece satisfeita com a eleição de representantes que não oferecem um projeto para o 

exercício do mandato, não são fiscalizados e muito menos cobrados acerca da 

correspondência de atos legislativos e um programa eleitoral.85 Tudo em um sistema eletivo 

em que a força dos meios de comunicação parece capaz de transformar um ignorante em 

gênio da raça, escondendo os seus vícios e lhes impingindo virtudes de santos. Numa palavra, 

não participamos do governo. Transferimos nossas responsabilidades a representantes que não 

nos prestam contas. Enquanto for assim, a experiência demonstra que não haverá evolução e 

continuaremos a perder as grandes oportunidades da história, com aparente vocação para 

permanecer no terceiro mundo. Inclusive na questão de alimentos e direito. 

Alimento é coisa séria para a saúde pública. Nutrir a população para que se 

mantenha viva e saudável. Sem precisar de remédio para prevenir e curar doenças, até porque 

não se percebe um tratamento sério e eficiente do sistema unificado de saúde. 

Na esfera política, está mais do que na hora de se conceber e aprovar novos 

códigos penal e processual penal, conformes aos novos tempos, conciliando garantismo e 

efetividade.86 

No plano estritamente jurídico dessas reformas legais, em face das leis penais 

materiais, deve ser feita adequada qualificação técnica do que é alimento e do que é remédio; 

 
85 No garimpo de Serra Pelada, Sebastião Salgado imortalizou dois grandes fenômenos sociais. O primeiro é que 

havia entre os garimpeiros uma regra interna que proibia o porte de armas, o que era fiscalizado pelos próprios 

trabalhadores e, o segundo, é que de nada adianta lei muito rígida se não for possível cumpri-la: nada vale um 

fuzil se a imensa maioria, mesmo desarmada, não obedecerá a regra, apesar dele (https://bit.ly/3g90gZL). 
86 “A saúde é um dos bens mais importantes na ordem de valores insculpida na Carta Constitucional. É assim 

considerada em razão da sua relação imediata com a própria vida e dignidade da pessoa humana. Não basta, 

entretanto, estar assegurada no Texto Magno: importa seja efetivada” (Carla Liliane Waldow Esquivel, Breves 

Considerações a respeito da fraude em produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais prevista no artigo 

273 do Código Penal, Revista de Ciências Jurídicas, UEM, v. 6, nº 2, jul/dez, 2008, p. 8). 
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conceber tipos penais fechados e não abertos;87 afastar o modelo de perigo abstrato e exigir 

sempre o perigo concreto; reexaminar as ações físicas desses standarts legais, pois o emprego 

indiscriminado do termo “expor à venda” pode inocuizar uma forma de controle de qualidade 

do produto a partir de etiquetas inteligentes que, antes da saída do estabelecimento, na hora de 

passagem pela registradora ou na porta de saída em casos de lojas sem caixas registradoras, 

possam identificar eventual anomalia do objeto de consumo e se proteger o consumidor, sem 

submeter o vendedor a constrangimentos; prever controles da logística de transporte do 

produto até o consumidor; fixar penas proporcionais à gravidade do caso. 

No campo do direito processual penal deve ser criado um procedimento 

especial para tratar de crimes desta espécie, evitando-se que a repressão comece por algemas e 

termine com absolvições, após condenações midiáticas irreversíveis, o que começaria com a 

identificação pericial do produto, de sua eventual nocividade ou não e, a partir daí, se tomar as 

providências para resguardar a prova e se instruir os órgãos acusadores para as medidas legais 

devidas, perante o juízo competente, sempre com a assistência técnica da defesa do suspeito. 

Talvez, com a adoção do termo circunstanciado dos juizados especiais criminais. 

De qualquer forma, outorgando efetividade ao Juiz de Garantias (art. 3º-B, 

CPP).  

As leis extravagantes devem ser atualizadas para contemplar as novas formas 

de produção e de comercialização dos produtos, sempre com atenção aos direitos inalienáveis 

dos cidadãos, sem prejudicar os direitos, também inalienáveis, dos empreendedores. 

 

 

7. PROPOSIÇÕES 

Em vez das costumeiras conclusões, adota-se o critério de propor novas 

medidas para novos e velhos fatos do consumo de alimento e de medicamento. Quer-se um 

estudo global e verticalizado do fenômeno, estabelecendo-se metas em primeiro lugar para 

nós os consumidores comuns e titulares do poder que outorgamos a representantes, mas dele 

não nos despojamos. 

 

 
87 Com isso, faz-se necessária a construção de tipos de ilícito com mais precisão, evitando-se os modelos vagos, 

abertos e, portanto, permissivos de interpretações excessivamente restritivas dos direitos individuais; a perfeita 

identificação, por esses tipos, das condutas dolosas e culposas, porque essencialmente diversas na sua 

conformação interna; e, no plano processual, a exigência de que as condutas sejam descritas de forma 

pormenorizada, identificando-se o comportamento de cada agente na dinâmica do fato irrogado, nas hipóteses de 

concurso de pessoas, para que os co-réus possam se desincumbir de suas defesas. 
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Esse estudo há de produzir uma série de metas objetivas e factíveis que 

exigirão a cobrança de participação dos poderes de estado, executivo, legislativo e judiciário. 

A mídia há que se envolver nessa obra e, traçadas as estratégias, ver-se-á que se pode obter 

mais produção, mais lucro e eficiência, adequado fornecimento aos consumidores e justo 

tratamento jurídico dos empreendedores quando houver eventual desvio de suas funções.  

Numa frase, produzir, comercializar e consumir, unindo empreendedorismo e 

cidadania, prestando-se serviço à população e se respeitando o produtor. 
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RESUMO:  

O presente trabalho tem como objetivo estudar o caráter de imprescritibilidade presente nos 

crimes contra o gênero humano, trabalhados pela Escola Ibérica da Paz, e analisar se tal 

caráter pode ser identificado como a origem da imprescritibilidade dos crimes contra a 

humanidade formulados no pós segunda guerra. Concluímos que confirmada a teoria, é 

plenamente possível, de acordo com os ensinamentos da EIP, que sejam realizadas novas 

políticas públicas de memória e Direitos Humanos dentro de países que ultrapassaram 

períodos ditatoriais anteriores a positivação dos crimes contra a humanidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Prescrição. Crimes Contra a Humanidade. Escola Ibérica da Paz. 

Nuremberg. Imprescritibilidade. 

   

ABSTRACT: 

The present work aims to study the character of imprescriptibility present in crimes against 

humankind, worked by the Iberica da Paz School, and to analyze whether such character can 

be identified as the origin of the imprescriptibility of crimes against humanity, formulated 

after the second war. We conclude that it is possible, according to the teachings of the EIDP, 

for new public policies on memory and human rights to be carried out, especially within 
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vinculado à Cadeira San Tiago Dantas, da Academia Paulista de Direito, dirigido pelo Titular da Cadeira San 

Tiago Dantas, Doutor Alfredo Attié Jr. E-mail: enio0504@gmail.com 
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countries that have passed dictatorial periods prior to the positivization of crimes against 

humanity. 

KEYWORDS: Prescription. Crimes Against Humanity. Iberian Peace School. Nuremberg. 

Imprescriptibility. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente é comum observar nos trabalhos do Ministério Público Federal 

brasileiro uma denúncia oferecida em face de algum agente da ditadura militar brasileira de 

1964-1985, em função de crime contra os direitos humanos cometido durante aquele período.  

Embora tenham se passado décadas da execução do crime, o Ministério 

Público afirma em tais denúncias que estes crimes apontados são “imprescritíveis” devido ao 

caráter de crimes cometidos “contra a humanidade”. 

Existe, na doutrina clássica, uma narrativa de que estes crimes contra a 

humanidade foram criados com o Tribunal de Nuremberg2 “It was the Nuremberg Trials 

which marked the official birth of the concept of crimes against humanity, inaugurating its 

effective, its practical, emergence into the world of law and the law of the world.”3, apesar de 

estar presente na literatura americana desde 18904. 

Por outro lado, também podemos observar que uma origem da proteção 

internacional à crimes contra a humanidade deriva do preambulo da Convenção de Haia de 

1899, através da expressão lá incluída de “leis da humanidade”5. Inclusive ainda durante o 

período da primeira guerra mundial, os governos da França, Inglaterra e Rússia condenaram o 

massacre dos armênios cometidos pelos turcos em 28 de maio de 1915, em uma declaração 

onde expressamente atribuíam o cometimento de “crimes contra a humanidade” à aquele 

Estado. 

Ocorre que existe, na comunidade internacional jurídica, o debate sobre o 

caráter de imprescritibilidade que estes crimes contra a humanidade possuem. São suscitados 

 
2 A construção normativa estava sendo feita desde 1943, quando da instituição da United Nations War Crimes 

Commission. 
3 GERAS, Norman. Crimes against humanity. Birth of a concept. Manchester University Press. Manchester and 

New York: 2011. p,3. 
4 Norman Geras afirma existir citação do termo em uma carta de George Washington Williams, político e 

historiador norteamericano, para Leopold II e posteriormente para o secretário de Estado americano James G. 

Blaine. GERAS, Norma. Op. Cit., p, 4. 
5 “The genesis of CAH is in the Preambles of the First Hague Convention of 1899 on the Laws and Customs of 

War(…)”. Bassiouni, M. Cherif. Crimes against humanity : historical evolution and contemporary application. 

cambridge university press. New York: 2011. P, 86. 
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debates a respeito de sua validade e eficácia, visto que temos notícias de ministérios públicos 

de vários países que tem tentado responsabilizar agentes nazistas por ventura descobertos 

ainda vivos dentro de seus territórios, ainda que tenham se passado mais de cinquenta anos do 

fim da segunda guerra mundial. 

Contudo, o presente trabalho tem por objetivo apenas introduzir o debate na 

cultura jurídica nacional sobre a origem da imprescritibilidade dos crimes contra a 

humanidade, que por si já tem vários desdobramentos práticos obrigatórios no cenário político 

jurídico nacional. 

A análise do presente artigo dar-se-á pelo estudo dos autores da Escola Ibérica 

da Paz, principalmente de Bartolomeu de Las Casas6. Utilizaremos também citações dos 

textos originais de seus autores, que por si foram recentemente apresentados principalmente 

na obra “Escola Ibérica da Paz. A consciência crítica da conquista e colonização da américa”, 

organizados pelos autores portugueses Pedro Calafate e Ramón Emílio Mandado. 

O objetivo do presente estudo também é demonstrar que existe uma doutrina 

secular que é basicamente ignorada pela doutrina jurídica fora dos países de promulgação da 

EIP e que consequentemente gerou esquecimento sobre diversos crimes contra os direitos 

humanos perpetrados durante séculos a fio por ditaduras variadas. 

 

 

2. A ESCOLA IBÉRICA DA PAZ  

Em que pese a construção de princípios de direitos humanos universais seja 

comumente relacionada a Declaração dos Direito do Homem de 1948, promulgada pela recém 

criada Organização das Nações Unidas, identificamos a fundamentação de um direito humano 

universal iniciada séculos antes, com autores que participaram da chamada “Escola Ibérica da 

Paz”, que por si foi um conjunto de autores que tiveram seus escritos circulando em parte da 

península ibérica e que pela semelhança de argumentação podem ser tidos como uma 

“Escola”7. 

O contexto histórico da EIP deu-se durante os séculos XVI e XVII, durante a 

colonização espanhola e portuguesa da América, sendo seus autores marcados principalmente 

 
6 “In his writings, Bartolomé de Las Casas, the Dominican critic of methods of the Spanish conquest, underlined 

the fact that the conditions of forced labor frequently led directly to the extermination of the Indians. His 

description of work in the mines of Hispaniola will have to stand for similar scenes all over the Spanish- held 

Americas.”( Naimark, Norman M. Genocide : a world history. New York, NY : Oxford University Press, [2017] 

| Series: New Oxford world History, p. 35.) 
7 Também podemos notar que a expressão “laws of humanity” pode ser observada na Convenção de Haia em 

1907. 
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pela defesa dos direitos fundamentais dos indígenas.  Podemos identificar dentre seus autores 

nomes como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Serafim de Freitas, Martín de 

Azpilcueta, Martinho de Ledesma, Pedro Simões, António de São Domingos e Francisco 

Suárez, sendo seus textos e ensinamentos tratados principalmente nas Universidades de 

Salamanca, Coimbra e Évora, e também nas de Valladolid e Alcalá de Henares. 

Tais direitos fundamentais foram construídos tecnicamente a partir dos 

pressupostos teóricos como a “recta ratio” e o “jus gentium”. Basicamente a “recta ratio” 

pressupunha que a fundamentação dos direitos se dava pela razão humana e não, como 

comumente se acreditava, pela atribuição de direitos através de uma  divindade. Tal 

capacidade de racionalidade também obriga o indivíduo a guiar-se por princípios de boa-fé, 

justiça e benevolência8. Pode-se também observar que a “recta ratio” deriva de ensinamentos 

que podem ser atribuídos até Cícero na obra De Officiis9. 

O “jus gentium” afirmava que tais direitos eram atribuídos a todos os seres 

humanos, independentemente de sua condição social10, eram aplicados tanto a servos do rei 

quanto a indígenas11 e também a estrangeiros presentes nos territórios reais. Anteriormente 

aos fundadores da EIP pode-se observar que o “jus gentium” também já fora trabalhado desde 

as Institutas, de Justiniano. 

Tais autores eram, de fato, de uma nova doutrina minoritária, visto que 

constantemente se posicionavam contra os poderes dos reis e papas, os poderes constituídos 

da época. O principal alvo dos autores era a proteção dos direitos fundamentais dos indígenas 

e dos “gentios”, objetivando a construção da universalidade de tais direitos e a necessidade de 

proteção de tais direitos pela comunidade internacional cristã.  

Através da construção destes conceitos, era formado o “gênero humano”, que 

pressupunha a ligação de todos os seres humanos através dos direitos e características 

anteriormente expostas. 

É importante destacar que tais autores não estavam, pelo que podemos observar 

em grande parte de seus textos, direcionados para a punição expressa e taxativa de 

determinados indivíduos, como também não tipificaram expressamente os crimes a que se 

 
8 CALAFATE, Pedro, GUTIERREZ, Ramón Emílio Mandado. Escola Ibérica da Paz, A consciência crítica da 

conquista e colonização da américa. Editorial Universidad Cantabria: 2014.,p.26 
9 “Cícero deixou um legado precioso aos mestres da Escola Ibérica da Paz, ao situar a recta ratio nos 

fundamentos do próprio jus gentium” CALAFATE, Ibdem.,p.26 
10 “Este novo jus gentium passou a ser associado com a própria humanidade, buscando assegurar a sua unidade e 

satisfazer as suas necessidades e aspirações, consoante uma concepção essencialmente universalista (ademais de 

pluralista).” CALAFATE, Pedro. GUTIERREZ, Ramón Emílio Mandado. Op. Cit.,p.27 
11 Parte dos autores afirmava que os indígenas não eram, necessariamente, servos do rei que lhes tinha invadido 

as terras. Seriam apenas caso voluntariamente se submetessem a seu reinado. 
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referem os crimes contra a “gênero humano”.  Assim, não esperávamos, durante a pesquisa do 

presente trabalho, encontrar uma descrição detalhada da doutrina/tipificação de tais crimes. É 

possível, no entanto, extrair determinados conceitos jurídicos de seus escritos, como a questão 

de autoria, onde expunham que reis e até mesmo soldados estavam sujeitos a cometer o delito. 

Todavia o que são estes chamados “crimes contra o gênero humano”, como 

eles estão relacionados aos “crimes contra a humanidade” e como podemos mensurar a 

prescrição, ou imprescritibilidade, destes delitos? 

 

 

3. CRIMES CONTRA O GENERO HUMANO 

Conforme anteriormente visto, apesar de parte da doutrina jurídica reconhecer 

como que os crimes contra a “humanidade” foram criados após a segunda guerra mundial 

para que fossem julgados os criminosos de guerra do Eixo, observamos que a EIP formulou a 

doutrina do “Crime contra o Gênero Humano” ainda durante o período do século XVI-XVII. 

Cumpre destacar que no período anteriormente referido, a política europeia no 

continente americano começa ainda em 1492, quando Cristóvão Colombo chega na 

América(no que ficaria conhecido como Bahamas) e posteriormente em 1500, quando Pedro 

Álvares Cabral também chega em território americano. Os europeus não só realizaram o 

extermínio dos habitantes locais através de meios físicos, utilizando de força, como também 

transportaram doenças até então desconhecidas para os nativos, que se mostraram mortais 

para estes últimos. 

 

Millions of natives died of disease— smallpox, measles, 

influenza, and typhus, in particular— brought to the 

Americas by the conquest. Alien microbes traveled more 

quickly than did the European conquerors themselves, by 

the highest estimates killing an estimated 95 percent of the 

pre-Columbian Native American population12. 

 

 

 

 
12 Naimark, Norman M. Genocide : a world history. New York, NY : Oxford University Press, [2017] | Series: 

New Oxford world 

History, p.35. 
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Posteriormente, outras expedições europeias também chegaram na América e 

realizaram genocídios contra as populações locais. Hernan Cortez, líder de uma expedição 

espanhola devastou a população asteca, enquanto Juan Pizarro combateu os incas. 

Estas expedições, majoritariamente de origem espanhola, realizaram verdadeira 

prática de extermínio em massa contra os habitantes locais e poder-se-ia falar até em 

genocídio, porém a utilização deste conceito para períodos coloniais ainda é controversa. 

Assim, como conforme anteriormente referido, se o conceito de “gênero 

humano” foi construído como sendo a universalidade de indivíduos que gozavam de direitos 

inalienáveis e natos, os autores da EIP também formularam o raciocínio de que, cometido 

crimes que atingisse os bens jurídicos deste “gênero humano”, estava sob ataque toda a 

universalidade. Tal argumento era plenamente aplicável a crimes contra os indígenas 

cometidos pelos espanhóis. 

Destaque-se a explicação de Calafate: 

 

Mas havia uma linha vermelha, como em todo o quadro 

jurídico, que definia um limite inultrapassável: não eram 

toleráveis crimes contra a humanidade, aqui designados 

por crimes contra o “género humano”. Com efeito, 

qualquer povo, cristão, pagão ou gentio, mesmo que não 

nos ofendesse ou agredisse diretamente, nas nossas terras 

ou nas nossas pessoas, cometia uma agressão 

insuportável contra nós e contra o conjunto do género 

humano se violasse o direito à vida e à integridade física 

de pessoas inocentes, fossem quem fossem, estivessem 

onde estivessem e tivessem o soberano que tivessem13 

 

Estes crimes cometidos contra o gênero humano, onde poder-se-ia ler contra 

universalidade, deveriam ser combatidos por todos os indivíduos e governos, sendo possível, 

inclusive, que o governante de um reino declarasse guerra contra um reino estrangeiro para 

 
13 CALAFATE, Pedro. GUTIERREZ, Ramón Emílio Mandado. Op. Cit.,p.114. 
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proteger inocentes que estivessem sendo alvo de tais crimes14(que também pode ser analisado 

como uma origem do princípio da intervenção humanitária). 

 

Nestes casos, o sangue dos inocentes era um grito 

universal de socorro que deveria ser ouvido e impedido 

pela guerra, caso não existissem mais alternativas, em 

nome da dignidade do género humano e com a 

legitimidade conferida pela autoridade universal do orbe, 

o totus orbis vitoriano, herdado da tradição ciceroniana, 

transformando cada ser humano em sujeito de direito das 

gentes, semente do direito internacional.15 

 

Agora cabe a discussão de quanto tempo estariam tais crimes sujeitos à 

punição, ou seja, se existe algum tipo de prescrição que atingisse estes crimes contra a 

humanidade. Reforçando que objetivo do presente estudo é analisar se em sua gênese, que 

conforme até aqui exposto deu-se através dos autores da EIP, os crimes contra o gênero 

humano também eram imprescritíveis. Antes, porém, temos que realizar uma ressalva teórica. 

Atualmente a prescrição da pretensão punitiva do Estado é objeto, 

principalmente, do âmbito da política criminal interna dos governos, ou seja, de como o 

Estado entende ser melhor realizar o combate à criminalidade e realizar justiça em seu país de 

acordo com sua própria Constituição. 

Tanto o é que determinados países rejeitam a figura da imprescritibilidade dos 

crimes contra a humanidade baseando-se em dispositivos de sua própria Constituição, que 

garantem ao seu governo que decida sobre sua política de prescrição ou prescrição de matéria 

penal. 

No Brasil, no julgamento da “Ação de Descumprimento de Preceito 

Fundamental” nº 153, foi analisada a interpretação da Lei da Anistia brasileira de 1979. Neste 

julgamento foi estabelecida a tese, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do 

poder judiciário brasileiro, que a prescrição, apesar de constar em convenções e tratados 

internacionais assinados pelo governo brasileiro, somente poderia ser tratada por legislação 

 
14 “É lícito impedir que os infiéis e quaisquer outros homens cometam pecados que suponham injúria aos 

inocentes. E se não quiserem abster-se destes crimes, será lícito declarar-lhes guerra por esta causa, nos termos 

do direito bélico, sem necessidade de autorização do Papa.” Molina, Luís de, De Iustitia et Iure, tomo I, volumes 

I e III, Cuenca, 1593, tradução de Giampaolo Abbate, revisão e seleção de Pedro Calafate. tomoI, liv.III, disp. C. 
15 Idem. 
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brasileira por expressa determinação da Constituição federal de 1988. Conforme o voto do 

ministro Celso de Mello: 

 

Mostra-se evidente a inconsistência jurídica de 

semelhante afirmação, pois, como se sabe, essa 

Convenção das Nações Unidas, adotada em 26/11/1968, 

muito embora aberta à adesão dos Estados componentes 

da sociedade internacional, jamais foi subscrita pelo 

Brasil, que a ela também não aderiu, em momento algum, 

até a presente data, o que a torna verdadeira “res inter 

alios acta” em face do Estado brasileiro.  

Isso significa que a cláusula de imprescritibilidade penal 

que resulta dessa Convenção das Nações Unidas não se 

aplica, não obriga nem vincula, juridicamente, o Brasil 

quer em sua esfera doméstica, quer no plano 

internacional16. 

 

Portanto, se atualmente a própria positivação da prescrição é alvo de extrema 

controvérsia, não é razoável exigir que tal conclusão fosse resolvida em uma doutrina 

incipiente de direitos humanos universais datadas do século XVI-XVII. Deste modo, iremos 

realizar a aferição do caráter de imprescritibilidade dos crimes contra o gênero humano da 

EIP através de um método comparativo dedutivo, objetivando não adentramos em conclusões 

anacrônicas. 

Pois bem, se a maioria dos autores da EIP era formada por religiosos, padres, 

freis e teólogos que fundamentavam grande parte de suas conclusões sobre direitos 

fundamentais em aspectos teológicos da doutrina cristã. Podemos então observar se nos livros 

judaico-cristãos nos quais se inspiram como uma fonte complementar direta de seus 

ensinamentos, sendo possível, portanto, também serem utilizados para realizar uma simples 

dedução comparativa sobre o caráter imprescritível dos crimes anteriormente deferidos. 

Realizada uma breve leitura de dispositivos relativos à crimes cometidos na 

sociedade israelense da antiguidade nesta fonte primária dos estudiosos da EIDP, podemos 

observar que a prescrição não é um instituto criado na modernidade. Pelo contrário, podemos 

 
16 Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/voto-celso-mello-anistia.pdf. Acesso em 29 de abril de 2020. 

https://www.conjur.com.br/dl/voto-celso-mello-anistia.pdf
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observar seu aparecimento, no aspecto teórico judaico-cristão, no mínimo, no 

livro/documento integrante da Bíblia cristã/pentateuco judaico: “Números”. 

No período de escrita daquele documento o crime de homicídio doloso era 

punível com a morte do transgressor, porém o que é importante destacar é que o homicídio 

culposo também era igualmente punível com a morte do homicida acidental, todavia, neste 

caso, ele poderia abrigar-se em um local de refúgio. 

A figura aparece no capítulo 35, quando é descrito que o homicida culposo 

pode se retirar para uma “cidade refúgio”, onde lá teria que permanecer até a data da morte do 

alto sacerdote, quando a partir daí não poderia mais ser punido pelo crime de assassinato. 

No entanto, os estudiosos da Bíblia não são consensuais sobre os motivos pelos 

quais este homicida culposo deveria ser liberado quando a morte do alto sacerdote: 

 

That the manslayer was forced to dwell in the city of 

refuge until the death of the high priest presents some 

interesting points. Several restrictions automatically 

accompany such a sentence. (...)The reason for specifying 

that the innocent manslayer was to be set free when the 

high priest died is not given.17 

 

Também existem autores que discordam da referida interpretação de uma 

“anistia” concedida a partir da morte do alto sacerdote considerando que o comando da lei é 

claro em afirmar que nenhuma ação humana poderia mitigar a responsabilidade “penal”: 

 

Now that position is open to question on several grounds. 

That a high priest’s death should be the occasion of an 

amnesty is an odd idea.(…). Moreover, Wellhausen’s 

interpretation disregards the whole tenor of the law: if 

there is anything characteristic of the priestly law of 

Numbers it is the insistence upon the absolute nature of 

 
17 LEE DOTY, Brant. Numbers. In BIBLE STUDY TEXTBOOK SERIES. College Press, Joplin Missouri. 

College Press, 1973, p. 376. 
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the crime of homicide, and the impermissibility of 

mitigating its penalties by any human agency.18 

 

Por outro lado, a própria bíblia impunha, no livro de “Deuteronômio”, que data 

de aproximadamente no século VII A.C, um prazo de prescrição de dívidas cíveis para o povo 

hebreu de sete anos, após os quais um credor não poderia mais exigir sua dívida do devedor, 

caso este último fosse hebreu19. 

A óbvia crítica destas passagens dá-se considerando que no contexto histórico 

analisado, não existia um Estado burocrático conforme o conhecemos hoje. Pelo contrário, 

tratava-se de uma forma de governo predominantemente tribal que se encontrava com a 

necessidade de formular regras para manutenção da paz social. 

Considerando o contexto do período da escrita, temos que de fato existia na 

história israelense-judaico o caráter de prescrição da pretensão punitiva quanto crime de 

homicídio culposo, que se dava quando o infrator encontrava-se na dita cidade refúgio até a 

morte do alto sacerdote desta cidade, e em aspecto “civil” também reconhecia a prescrição no 

tocante a dívidas pecuniárias.  

Visto o contexto teórico da EIP, podemos observar a figura da prescrição fora 

do contexto judaico-cristão? Podemos observar a prescrição em outros exemplos históricos? E 

se sim, qual é o papel da prescrição na política criminal do território onde está vigente? 

 

 

4. A PRESCRIÇÃO 

A prescrição da pretensão punitiva do Estado é uma doutrina jurídica que se 

traduz no prazo que cabe ao Estado para que inicie e conclua a persecução penal de 

determinado crime de um indivíduo sob sua jurisdição. Caso não seja cumprido tal prazo, o 

 
18 Journal of Biblical Literature. The Biblical Conception of Asylum Moshe Greenberg. Vol. 78, No. 2 (Jun., 

1959), pp. 125-132 (8 pages), p. 127. 
19 Deuteronômio 15:1-3: 

 

¹ Ao fim dos sete anos farás remissão. 

² Este, pois, é o modo da remissão: todo o credor remitirá o que emprestou ao seu próximo; não o exigirá do seu 

próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. 

³ Do estrangeiro o exigirás; mas o que tiveres em poder de teu irmão a tua mão o remitirá. 

 

BÍBLIA, Deuteronômio. In: BÍBLIA. Sagrada Bíblia Católica: Antigo e Novo Testamentos. São Paulo: 

Sociedade Bíblica de Aparecida, 2008. 
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Estado perde o Direito de punir o transgressor, conforme explica o ministro do Supremo 

Tribunal Federal do Brasil, Luiz Fux: 

 

(...) A pretensão punitiva do Estado, quando extinta pela 

prescrição, leva a um quadro idêntico àquele da anistia. 

Isso é mais que a absolvição. Corta-se pela raiz a 

acusação. O Estado perde sua pretensão punitiva, não tem 

como levá-la adiante, esvazia-a de toda consistência.20 

 

A origem da prescrição, como forma da perda de direito de particulares ou da 

pretensão punitiva do Estado, pode ser observada, de acordo com alguns autores, a partir do 

Direito Romano21. Pode ser observada na Lex Julia de Adulteriis, promulgada em 17/18 A.C, 

que previa a prescrição dos crimes ali positivados22. 

Apenas a título de exemplos históricos, podemos também perceber o instituto 

da prescrição em outros dispositivos legais através da história, como por exemplo o instituto 

pode ser observado nas colônias americanas inglesas em 165223, também podemos observar o 

instituto da prescrição nos códigos penais franceses de 179124 e de 179525, e no código penal 

alemão de 1871. 

Nos escritos dos autores da Escola Ibérica da Paz pode ser observada a 

atribuição do caráter imprescritível à determinados direitos, porém conforme pretendemos 

esclarecer adiante, tal construção doutrinária diz respeito a própria origem e natureza de tais 

direitos fundamentais, e não sob a ação punitiva de determinado Estado. 

O direito à liberdade, por exemplo, era constantemente caracterizado naquela 

Escola como imprescritível, sob o objetivo de dizer que os índios, então escravos, não 

perderiam este direito pelo decurso do tempo. Exemplo deste tipo de característica pode ser 

vista na França, em 1789, quando a Assembleia Nacional Francesa, na Declaração dos 

Direitos do Homem, declara, no artigo 2, que os direitos do homem são imprescritíveis. 

 
20 HC 115.098/RJ 
21 The Harvard Law Review Association. Developments in the Law: Statutes of Limitations. Harvard Law 

Review. Vol. 63, No. 7 (May, 1950), pp. 1177-1270. 
22 KOK, Ruth Alberdina. Statutory limitations in international criminal law. Univesity of Amnesterdam, 

Amnestardan:2007, P,25. 
23 University of pennsylvania law review. Statute of limitations in criminal law. A penetrable barrier to 

prosecution . Vol. 102. 1954. Disponível em: 

https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7793&context=penn_law_review. Acesso em: 29 

de maio de 2020. P, 631. 
24 Código criminal promulgado pela Assemblée Constituante, título IV. 
25 KOK, Ruth Alberdina. Op. Cit., p. 26. 

https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7793&context=penn_law_review
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Por outro lado, sob a perspectiva penal, ao final da segunda guerra mundial foi 

acordado entre as potências vencedoras que os crimes dos militares e civis do Eixo seriam 

punidos quando a guerra terminasse, de modo que no fim da guerra foram estabelecidos dois 

tribunais internacionais para tais julgamentos: o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal de 

Tóquio. 

Os “chamados crimes contra a humanidade”, foram definidos no Código do 

Tribunal Militar Internacional, mais conhecido como “Nuremberg Charter” ou “London 

Charter”, em seu artigo 6º, que expressamente estabeleceu os crimes que seriam julgados pelo 

tribunal em seis diferentes divisões: a) Crimes contra a paz; b) Crimes de Guerra e c) Crimes 

contra a Humanidade. 

A explicação relativa aos crimes contra a humanidade assim ficou definida no 

artigo 6º: 

 

“namely, murder, extermination, enslavement, 

deportation, and other inhumane acts committed against 

any civilian population, before or during the war; or 

persecutions on political, racial or religious grounds in 

execution of or in connection with any crime within the 

jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of 

the domestic law of the country where perpetrated”.26 

 

No mesmo sentido no Código do Tribunal Militar Internacional do Extremo 

Oriente, ou “Tokyo Charter”, em seu artigo 5º, estabeleceu uma definição muito semelhante, 

porém o intuito era julgar os crimes cometido pelos japoneses enquanto Nuremberg ficou 

responsável pelo julgamento dos crimes cometidos principalmente em solo europeu. 

Na época, a comunidade internacional se deparava com as informações do 

genocídio dos judeus cometidos pelos nazistas, que desde o final da guerra fora transmitido 

pela mídia ao redor do mundo. Também havia perplexidade com os crimes cometidos pelos 

japoneses quando da ocupação da China. 

Posteriormente os aliados aumentaram a definição de crimes de humanidade, 

através do artigo 2º do Control Council Law nº 10: 

 
26 Charter of the International Military Tribunal, 8 August 1945. 
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“Atrocities and offences, including but not limited to 

murder, extermination, enslavement, deportation, 

imprisonment, torture, rape, or other inhumane acts 

committed against any civilian population, or persecutions 

on political, racial or religious grounds whether or not in 

violation of the domestic laws of the country where 

perpetrated”. 

 

Importante destacar que não foi positivado, neste momento, o crime específico 

de genocídio, sendo somente foi incorporado expressamente à legislação internacional em 

1948, através da Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio.  

Cabe destacar agora que a discussão sobre a imprescritibilidade dos crimes 

contra a humanidade é atual e influência de modo prático a política criminal de vários países, 

pois ainda que passadas décadas da segunda guerra mundial, crimes cometidos pelos agentes 

do Eixo ainda são descobertos e processados pelo suposto caráter imprescritível destes crimes. 

Por outro lado, apenas a título de curiosidade, podemos também perceber que não são 

conhecidas oportunidades de aplicação da imprescritibilidade de crimes contra a humanidade 

para que sejam investigados e punidos os crimes cometidos pelos Aliados.  

Posteriormente, a comunidade internacional positivou o entendimento 

constante na criação do Tribunal de Nuremberg através da “Convenção sobre a 

Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes de Lesa Humanidade”, datada de 

1968, através da resolução 2391 da Assembleia Geral das Nações Unidades. A Convenção 

entrou somente em vigor em 11 de novembro de 1970. 

Portanto, uma vez brevemente explicada a questão da imprescritibilidade penal 

dos crimes contra a humanidade cometidos na segunda guerra mundial, podemos observar a 

mesma característica nos crimes conta o gênero humano da EIP? 

 

 

5. LAS CASAS E A PRESCRIÇÃO 

Apresentada a diferença entre a característica de imprescritibilidade de 

determinados direitos e crimes, passamos a analisar a posição da imprescritibilidade dos 
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crimes contra o gênero humano na Escola Ibérica da Paz. Para isso entendemos por bem 

analisarmos a posição de um integrante daquela Escola: Bartolomeu de Las Casas27.  

Las Casas mais de uma vez se refere a prescrição, o faz em um momento 

afirmando que: “Daqui conclui-se que para a prescrição de uma servidão basta a simples 

negligência do titular que não a exige [...]. Pois a prescrição vai em favor da liberdade e nunca 

contra a liberdade. A liberdade, pelo contrário jamais pode perder-se por prescrição.”28.  

Também autor utiliza a expressão quando se pronuncia contra o instituto da 

“encomienda”, ao afirmar que “El reino es inalienable total y parcialmente, dado que no 

puede ser objeto de prescripción(...)”29. 

Assim, podemos observar que nos dois casos trata-se de institutos diferentes de 

prescrição que não são comumente tratados no direito brasileiro e que podem gerar dúvida 

devido a semelhança dos conceitos. 

Na primeira transcrição podemos dizer que tal argumentação refere-se ao 

próprio direito fundamental da liberdade, em sua perspectiva jus naturalista. Trata-se de 

afirmar que é um direito inalienável e ad aeternum, que o possuidor não o perde em 

decorrência do temp, e, portanto, argumenta o autor que os índios não o perderam 

independente do prazo que tenham passado como escravos.  

Tal prescrição trata-se do instituto espanhol da prescrição adquisitiva, por meio 

do qual um indivíduo adquire direitos através do tempo, concorrendo para isso uma aparência 

jurídica de que se trata tal direito30, daí entende-se que por isso a prescrição vai sempre a 

favor da liberdade e nunca contra ela, sendo impossível, pelo argumento do autor, que o dono 

de um escravo alegue tal prescrição adquisitiva para justificar-se como proprietário da 

liberdade de outro ser humano, afinal, a liberdade “não prescreve”. 

Como o autor defende a liberdade, este raciocínio é confirmado pela parte final 

de sua fala “Pois a prescrição vai em favor da liberdade e nunca contra a liberdade”, a 

prescrição não poderia, caso fosse a utilização da terminologia jurídica, ir “em favor da 

liberdade”. 

 

 

 
27 Bartolomeu de Las Casa nasceu em Sevilha, na Espanha, em 1474, e estudou Teologia e Direito na 

Universidade de Salamanca. Sendo posteriormente se tornado sacerdote. 
28 Las Casas,  Bartolomé de. De Regia Potestate, I, II, 3-5 
29 LAS CASAS,  Bartolomé de. De Regia Potestate. O Derecho de Autodeterminacion.  In Corpus Hispanorum 

de Pace. Volumen VIII, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid:1969, p. 86. 
30 Disponível em: https://dej.rae.es/lema/prescripci%C3%B3n-adquisitiva. Acesso em: 20 de Abril de 2020. 

https://dej.rae.es/lema/prescripci%C3%B3n-adquisitiva
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Observamos tal argumentação no padre Antônio Vieira31 no tocante a 

restituição da liberdade dos escravos indígenas, que também devem ser restituídos à liberdade 

e, de igual modo, não se fala em qualquer tipo de prescrição em matéria de perda do direito do 

indígena: “Todo o homem que deve serviço ou liberdade alheia, e podendo-a restituir, não 

restitui, é certo que se condena: todos, ou quase todos os homens do Maranhão devem 

serviços e liberdades alheias, e podendo restituir, não restituem; logo, todos ou quase todos se 

condenam.32”. 

Corrobora tal argumentação Martinho de Ledesma33: “Por conseguinte, 

também um homem nascido livre, que tenha sido capturado por injustiça, deve ser 

restituído à sua liberdade.”34. 

Por outro lado, podemos observar que assim como existe, na Escola Ibérica da 

Paz, uma argumentação de restituição da liberdade a que os escravos indígenas deveriam ser 

postos, também existe uma argumentação da restituição dos bens tomados dos indígenas, que 

são claramente ditos como roubados e que, por isso, devem ser restituídos, não existindo 

menção que fosse perdido o direito dos indígenas sobre aqueles bens em decorrência do 

tempo em que foram deles privados. O que podemos perceber como uma impossibilidade de 

prescrição aquisitiva de seus senhores e/ou possuidores. No entanto, em ambos os casos 

mencionados, não é tratada dito nada a respeito da punição penal daqueles envolvidos em tais 

crimes. 

Neste sentido, tal argumentação é corroborada por Alonso de Vera Cruz, 

segundo o qual os soldados deveriam restituir os bens tomados dos índios: 

 

Segue-se, em segundo lugar, que se foi esta a causa para 

os submeter, está obrigado o imperador a restituir todos 

os bens que tenham sido retirados a esses povos que 

viviam pacificamente. E do mesmo modo estão também 

 
31 Antonio Vieira nasceu em fevereiro de 1608 em Lisboa, em Portugal, porém mudou-se ainda criança para a 

colônia portuguesa do Brasil. Tornou-se sacerdote e uma das figuras mais populares da corte portuguesa, 

também ficando bastante conhecido pelas suas ideias em defesa dos índios que se encontravam dentro do 

território brasileiro. 
32 VIEIRA, António. Sermão da Primeira Dominga da Quaresma (1653) in:Sermões. Porto, 1959, vol. 

III, p. 13. 
33 Marilho de Ledesma, castelhano, professou no convento de San Esteban, em Salamanca, em 1525. Depois de 

ter ensinado no Colégio de San Gregório de Valladolid, foi para a Universidade de Coimbra, onde foi professor 

entre 1540 e 1562. 
34 LEDESMA, Martim de. Secvnda Qvartae, Conimbricae, 1560, excertos traduzidos por Leonel Ribeiro dos 

Santos. fol. 225v. 
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obrigados a restituir todos os capitães e soldados que 

colaboraram em semelhantes danos e espoliações. E estão 

todos obrigados solidariamente, segundo a terminologia 

usual em matéria de furtos […]. Não os isenta da 

obrigação de restituição a possível ignorância no 

momento, ainda que talvez ela os pudesse escusar no 

decurso da guerra.35 

 

No segundo caso, quando Las Casas afirma que o reino não pode ser objeto de 

prescrição, trata-se também da prescrição aquisitiva, porém aqui no domínio do atual Direito 

Administrativo, pois referia-se a um modo de aquisição de um bem de domínio público. 

Tal argumentação pode ser corroborada pelo fato de que nesta passagem Las 

Casas se manifesta contra a alienação de parte do reino espanhol. Conforme observamos em 

uma passagem posterior aquela citada, “Que aún parcialmente es inalienable se prueba por el 

hecho de que el reino constituye cierto organismo moral, y en ningún organismo natural está 

permitido amputar ningún miembro, por pequeño que sea, sin causa legítima y necesaria.”36. 

Assim sendo, embora a EIP não tenha codificado suas ideias em uma obra 

sistemática de doutrina jurídica, pelo contrário, trata-se de vários autores com entendimentos 

semelhantes e influenciados uns pelos outros, podemos observar que existe, de fato, um 

caráter de imprescritibilidade dos crimes contra o gênero humano. 

 

 

6. DIMENSÃO PRÁTICA DOS ESTUDOS SOBRE IMPRESCRITIBILIDADE DE 

CRIMES CONTRA O GENERO HUMANO DA ESCOLA IBÉRICA DA PAZ. 

A noção de que a Escola Ibérica da Paz construiu o conceito de 

imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade séculos antes do final da segunda guerra 

mundial, isto muda e interfere em políticas públicas de Direito e Memória através de inúmeras 

nações que ultrapassaram períodos ditatoriais que perpetuaram violações contra os direitos 

humanos. 

Os autores desta Escola, conforme anteriormente visto, ditam pela 

aplicabilidade de punição contra os perpetuadores de crimes contra o gênero humano ainda 

 
35 CRUZ, Antonio de. De Justo Bello Contra Indos, Op.cit, Quastio 5, Secunda Conclusio,  
36 BARTOLOME DE LAS CASAS. De Regia Potestate. O derecho de autodeterminacion. Consejo Superior de 

Investigaciones Cientificas. Madri, 1969.p,87. Corpus Hispanorum de Pace. Volumen VIII. 
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que inexista a positivação de tais crimes em determinada normativa internacional, visto que o 

conceito de crime contra o gênero humano deriva de uma interpretação jus-naturalista de 

Direito.  

Assim, embora não positivados, os crimes contra o gênero humano cometidos 

durante inúmeros regimes ditatoriais e/ou autoritário, podem ser alvo de punição pela infração 

aos direitos do homem. 

Ora, na própria realidade brasileira é possível perceber a inovação que o 

conceito traz, visto que embora o foco das políticas públicas de punição é geralmente 

colocado sobre a ditadura militar de 1964-1985, poder-se-ia requerer junto ao poder público 

brasileiro políticas públicas de memória e reparação, além da deflagração de ações penais, em 

virtude dos crimes cometidos pela ditadura do Estado Novo varguista, que tornar-se-iam, 

através da interpretação da EIP, imprescritíveis. 

Políticas de memória como Comissões da Verdade, poderiam ser 

justificadamente implementadas, salientando que a Comissão Nacional da Verdade 

implementada durante o governo de Dilma Rouseff (2010-2014) de 2011, pela lei nº 12.528, 

de 18 de novembro de 2011, investigam crimes cometidos apenas a partir do ano de 1946, ano 

subsequente ao encerramento da ditadura varguista. 

Acredita-se, usualmente, que o Tribunal de Nuremberg criou uma norma penal 

com efeitos retroativos, contrariando expressamente o que determina qualquer interpretação 

de princípio de legalidade, porém o conceito de crime contra a humanidade já poderia, 

conforme demonstrado, ser utilizado antes e durante a segunda guerra mundial. 

Observar-se-á que a Escola Ibérica da Paz foi um dos principais círculos da 

intelectualidade que propagou, além dos Crimes Contra o Gênero Humano, também a 

imprescritibilidade destes crimes, através dos autores que foram até aqui apresentados. 

 

 

7. CONCLUSÃO 

Uma vez estabelecida que os crimes contra a humanidade, de modo contrário o 

que a doutrina majoritária credita ter sido estabelecida no pós segunda guerra, a Escola Ibérica 

da Paz, ainda no século XVI e XVII criou os chamados “crimes contra o gênero humano”, 

baseados em direitos fundamentais criados a partir da doutrina da “recta ratio” e do “jus 

gentium”. 
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Esta escola de pensamento, que abrangia pensadores, de maioria religiosa, da 

península ibérica e do continente americano, estabeleceu precedentes importantes que foram 

posteriormente desenvolvidos por ramos do Direito Internacional, como o princípio da 

intervenção humanitária e a da universalidade dos direitos fundamentais. 

Contudo, o foco do presente trabalho foi perceber se em algum momento 

poderíamos observar nos textos de determinados autores da EIP algum precedente quanto ao 

caráter de imprescritibilidade dos crimes contra o gênero humano, como fora qualificado os 

crimes contra a humanidade no período pós guerra. 

O que encontramos foi, na verdade, principalmente a atribuição do caráter de 

imprescritibilidade da titularidade dos direitos em si, de modo que não se perdem com o 

decurso do tempo, conforme se dá com a atribuição do Estado em perseguir os agentes 

perpetuadores de crimes contra estes mesmos direitos. 

Assim, recorremos, pela falta de menção em seus textos, a uma analogia a um 

dos principais materiais utilizado como fonte da argumentação dos autores, a Bíblia. Nela 

encontramos, em determinados livros que datam de séculos antes de Cristo, a figura da 

prescrição de tanto da pretensão punitiva em face de um homicídio culposo, quanto do prazo 

de sete anos para a prescrição de dívidas entre os hebreus. 

Todavia, certo de que não foi possível realizar uma vasta pesquisa sobre o 

material fonte, visto muitas vezes não se encontrar traduzido ou disponível para acesso, temos 

que o assunto ainda não fora esgotado e que, dados os indícios nos escritos de Bartolomeu de 

Las Casas sobre a restituição dos tesouros roubados do peru, cremos que é possível uma 

análise mais aprofundada do tema da prescrição da pretensão punitiva. 

Podemos observar que através das doutrinas da EIP é possível que crimes 

cometidos pelas ditaduras que foram anteriores a positivação dos crimes contra a humanidade, 

possam ser finalmente investigados e punidos. A fundamentação da imprescritibilidade 

presente nos crimes contra o gênero humano, conforme visto, antecede inclusive a formação, 

até mesmo, da própria formação destes Estados nacionais. 
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RESUMO:  

Este artigo se propõe a analisar narrativas da ditadura militar brasileira a partir do arcabouço 

teórico da teoria da cotidianidade somado aos “Think Tanks”, ações que propiciam violência 

de pensamento e na cidadania nas cidades, e se tornam responsáveis pela criação de 

historiografia e reportagens que ocultam personagens/vítimas da ditadura civil-militar. Três 

são os eixos teóricos deste artigo, a saber (i) teoria do cotidiano que contemplará a abordagem 

de Guimarães (2002) que trata da cotidianidade forjada a partir de aspectos narrativos, 

articulado com pressupostos hermenêuticos de Gabnebin (2006) e apropriação do cotidiano de 

Certeau (1990); (ii) a estruturação das “think tanks” como fábricas ideológicas e construção 

de opinião pública; (iii) narrativas sobre a ditadura militar brasileira, a fim de repensar até que 

ponto o fato foi manipulado e conseguiu criar uma consciência coletiva sob o prisma 

ideológico de apenas uma das partes envolvidas nos conflitos. Como peroração, são propostas 

pelos autores algumas provocações, interpretações e devaneios que contemplam a dimensão 
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ideológica que, arbitrariamente, impõe certa homogeneização na hermenêutica da história nas 

cidades e no Estado.  

PALAVRAS-CHAVE: Cotidianidade. Ditadura. Direitos Humanos. Cidades. Guerrilha do 

Araguaia. 

   

ABSTRACT: 

This article proposes to analyze narratives of the Brazilian military dictatorship from the 

theoretical framework of the theory of daily life added to the "Think Tanks", actions that 

provide violence of thought and citizenship in cities and become responsible for the creation 

of historiography and articles that hide characters / victims of the civil-military dictatorship. 

Three are the theoretical axes of this article, namely (i) theory of everyday life that will 

contemplate the approach of Guimarães (2002) that deals with everyday life forged from 

narrative aspects, articulated with Gabnebin's hermeneutic assumptions (2006) and 

appropriation of the daily life of Certeau (1990); (ii) the structuring of think tanks as 

ideological factories and the construction of public opinion; (iii) narratives about the Brazilian 

military dictatorship, in order to rethink the extent to which the fact was manipulated and 

managed to create a collective conscience under the ideological prism of only one of the 

parties involved in the conflicts. As a peroration, the authors propose some provocations, 

interpretations and daydreams that contemplate the ideological dimension that, arbitrarily, 

imposes a certain homogenization in the hermeneutics of history in cities and in the State. 

KEYWORDS: Daily life. Dictatorship. Human rights. Cities. Guerrilla of Araguaia. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A proposição deste texto é analisar as narratividades presentes em textos 

relacionados a ditadura militar brasileira (1964-1985), especificamente ao que tangencia a 

história da guerrilha do Araguaia, em que se evidência como a cotidianidade foi manipulada 

por uma ideologia que exercia controle e manipulação no cotidiano das cidades. Compreender 

os autores, bem como os contextos é tarefa fundamental para interpretar coerentemente os 

acontecimentos e, assim, encontrar uma nova história. Fatos que teceram fortes e contínuas 

influências na sociedade em geral, a partir do mais simples povoado até os grandes centros e 

metrópoles. Fatos que teceram fortes e contínuas influências na sociedade em geral, a partir 

do mais simples povoado até os grandes centros e metrópoles. Este elemento escancara uma 
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face oculta da ditadura que manipulou e mexeu com os direitos humanos de todos os 

brasileiros. Desde aqueles que foram ocultados e colocados à margem da história, até aqueles 

que sofreram brutalmente com a violência da ditadura, mortos e desaparecidos e seus 

parentes. 

Como aparato teórico, este artigo se propõe a dialogar, em um primeiro 

momento, com a teoria do cotidiano e da cotidianidade, reflexos nas cidades, na violência e 

nos direitos humanos. Tendo como base teórica Guimarães (2002) em uma releitura aos textos 

de Agnes Heller, apontaremos a tênue diferença entre o cotidiano e a cotidianidade. Se o 

cotidiano é visto, em poucas palavras, como a agenda estabelecida para o dia, a cotidianidade, 

por sua vez, é o toque de excepcionalidade dentro do ordinário. Não há cotidianidade sem o 

cotidiano, por isso, os pressupostos hermenêuticos de Gagnebin (2006) nos auxiliará nessa 

jornada interpretativa e imaginativa, bem como a apropriação do cotidiano apresentado por 

Certeau (1990). 

A segunda parte deste artigo trilhará na apresentação e compreensão das Think 

Tanks, mais conhecidas como fábricas de ideias – como propõe Reis (2017) – são ferramentas 

fundamentais para uma releitura dos mecanismos que influenciaram e influenciam a 

sociedade. Compreender as Think Tanks é compreender como a opinião pública é forjada, 

quando não manufaturada. Além de conceituar essa ferramenta ideológica, apontamos seu 

impacto em descredibilizar e/ou falsear algumas ideias que estão postas e aceitas tanto pela 

população como pelo meio acadêmico. Para tanto, as Think Tanks se apropriam de 

personagens que estão travestidos do rigor necessário para a crítica e, assim, (re)criam 

verdades, perspectivas e hermenêuticas. 

É a partir deste ponto que articulamos a terceira parte deste artigo que trata das 

narrativas sobre a ditadura militar brasileira (1964-1985), com o intuito de repensar até que 

ponto os fatos históricos, especificamente a guerrilha do Araguaia, foram manipulados e, 

desta maneira, criou-se uma consciência coletiva ou memória coletiva forjada pelos 

dominadores, pelo lado ‘vencedor’? Até que ponto as memórias constitutivas são verdades 

alternativas que correspondem a interesses de determinados grupos que buscam permanecer 

no poder? E, até que ponto essa invenção histórica foi e é capaz de homogeneizar condutas 

em tempos contemporâneos? 

Como peroração deste artigo, os autores propõem algumas provocações ao que 

tangencia a releitura da história, especificamente a ditadura militar brasileira, haja vista que há 

uma nuvem saudosista em nossos dias que deslumbra o que nunca foi; ovacionam uma 
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distopia. Outro esforço significativo será apresentar algumas interpretações e devaneios sobre 

a constituição ideológica que foi fabricada em terras brasileiras e que, ainda que de modo 

arbitrário, é assumida como uma narrativa natural da história brutal inerente ao século XX 

brasileiro. Os autores se propõem a repensar e interpretar as homogeneizações que violentam 

constantemente o pensar histórico da história a ditadura militar brasileira. 

 

 

2. TEORIA DA COTIDIANICIDADE 

"Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia..." essa é a frase que Marina 

Colassanti escolhe para desenvolver seu poema sobre a cotidianidade. Automatizar para 

sobreviver; 'Mecanicizar' a fim de orbitar no labirinto trans humano. Colassanti escolhe narrar 

a cotidianidade sobre o prisma do que se tornou irrefletido; de tão comum, irrelevante, 

irrisório ou, até mesmo, desprezível. Temas que perpassam a realidade do sujeito que é 

forjado a partir de um cotidiano reificado. 

Desta maneira, para uma compreensão coerente do cotidiano se exige uma 

postura de superação do senso comum, bem como das comodidades inerentes a pseudos 

verdades que permeiam a realidade do sujeito. Ao destacar a ideia de cotidiano é preciso 

considerar a normalização da rotina, da conduta, dos hábitos individuais e coletivos, das 

crenças plurais, além, é claro, do impacto do tecnocentrismo e das comunicações e mídias em 

massa na formação do indivíduo. 

Há um contraste significativo nesse processo hermenêutico de compreender o 

cotidiano, bem como a cotidianidade. Ainda que haja demasiada homogeneização nas 

condutas dos sujeitos, nas causas e efeitos de suas ações e reações, é imprescindível destacar 

que o cotidiano é feito por pinceladas de não mecânico, como destaca Heller: 

 

A característica dominante da vida cotidiana é a 

espontaneidade. É evidente que nem toda atividade 

cotidiana é espontânea no mesmo nível, assim como 

tampouco uma mesma atividade apresenta-se como 

identicamente espontânea em situações diversas, nos 

diversos estágios de aprendizado. Mas, em todos os casos, 

a espontaneidade é a tendência de toda e qualquer forma 

de atividade cotidiana. A espontaneidade caracteriza 
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tanto as motivações particulares (e as formas particulares 

de atividade) quando as atividades humanogenéricas que 

nela têm lugar (2000, p. 30). 

 

Heller evidencia que o cotidiano tem como estrutura fundamente a 

espontaneidade, isto é, aquilo que não é previsto, que extrapola as fronteiras e limites das 

mecanizações arbitrárias a vida. Assim, pensar o cotidiano de um prisma teórico implica 

descobrir o incomum no repetido. É descobrir que a essência do cotidiano está no não-

cotidiano ou na cotidianidade. (GUIMARÃES, 2002, p.11). Pensar sobre o cotidiano é, como 

se percebe, ater-se aos indícios que se desvelam paulatinamente no labor de interpretar sobre 

o fato e suas complexidades. É nesse processo hermenêutico que as abstrações assumem 

silhuetas objetivas, como descreve Guimarães: 

 

Para Heller a vida cotidiana é a constituição e 

reprodução do próprio indivíduo e consequentemente da 

própria sociedade, através das objetivações. O processo 

de objetivação se caracteriza por essa reprodução, que 

não ocorre do nada para se efetivar, ela pressupõe uma 

ação do homem sob o objeto, transformando-o para seu 

uso o benefício (2002, p. 12). 

 

Nota-se que “chama-se de objetivações em si aquilo que constitui a coisa por si 

mesma, ou seja, ela é aquilo porque não é outra coisa”. (GUIMARÃES, 2002, p.12). Essa 

objetivação é imprescindível para o sujeito que se lança no mundo encharcado de linguagem, 

símbolos, ritos e mitos, sentidos e significados. Compreender e dominar tais objetivações dá 

ao sujeito aporte necessário para vivenciar o cotidiano, pois “a objetivação em si é que está 

presente no cotidiano do senso comum e é a que cria as condições para vivermos em 

determinada sociedade com seus costumes, ritos, etc.” (GUIMARÃES, 2002, p. 12). 

A ideia de objetivação está relacionada com a ação do sujeito em apropriar-se 

dos instrumentos e produtos, costumes e linguagem do meio em que ele está inserido. É por 

meio dessas apropriações que os sujeitos vivem em sociedade, todo o processo axiomático 

está relacionado com a boa (ou não) apropriação dos signos, sentidos e significados em que 

está inserido. 
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Nota-se, assim, que é diante dessa apropriação de sistemas complexos e 

dialógicos que o sujeito faz-se fazendo. São as apropriações das peculiaridades do cotidiano 

como por exemplo: da heterogeneidade sui generis; as hierarquizações em todos os âmbitos 

da vida; as repetições (rotinas); a dimensão financeira (economicismo); os lapsos de 

extravagância ou de pessoalidade (espontaneísmo); a noção probabilística de causas e efeitos; 

as formas de interagir com o mundo (entonação); o olhar para a história (precedente); a 

dimensão mimética (imitação); a efetividade das ações (pragmatismo); as comparações 

(analogia) e julgamentos e juízos provisórios como preconceitos e ultra generalização (Cf. 

GUIMARÃES, 2002, p.12-19) enfim, elementos que são rotineiros mas que diante de uma 

postura pincelar atípica aponta para o excepcional.  

A ideia do extraordinário dentro do ordinário é o que evidencia a cotidianidade: 

O extraordinário do cotidiano é superar o próprio cotidiano, [...] esse extraordinário inclui a 

dimensão da cotidianidade ou do não-cotidiano, porque é um cotidiano que tem que 

extrapolar sua particularidade, sua umbilicalidade, sua centralidade”. (GUIMARÃES, 2002, 

p. 19).  

A citação destaca que a ideia de consciência não é suficiente para o processo de 

superação do cotidiano, haja vista que a consciência pode ser apenas uma forma de interpretar 

o que se é com o que se espera que seja. Portanto, é mais do que a tomada de consciência é 

um rompimento legítimo do consuetudinário. Mas, como romper com o banal? Uma 

ferramenta bastante eficaz é a arte, como destaca Guimarães: 

 

A arte é considerada uma dimensão do não-cotidiano, 

porque através dela é possível liberar a criatividade e a 

imaginação, é possível romper com regras e normas 

estabelecidas, ela representa a fronteira sem limites, onde 

tudo é possível a todos, portanto, em igualdade de 

condições. É uma dimensão que representa o rompimento 

com o instituído, a ruptura com as amarras do cotidiano 

particular; é o grande ‘vôo’ do homem (2002, p. 19-20). 

 

Observa-se que a arte é mais do que um meio de extravagância, é o salto do 

sujeito para além da história, mesmo considerando indivíduo como ser histórico. Ainda que o 
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espectro épico contorne a ideia da cotidianidade, não é possível viver o não-cotidiano sempre, 

haja vista a banalização da cotidianidade, ou seja, “o homem não pode viver sempre na esfera 

do não-cotidiano, ou seja, não passará o tempo todo num processo de superação de sua 

relação de indivíduo com as formas de atividade que lhe dão sucesso e mobilidade na vida 

cotidiana” (GUIMARÃES, 2002, p.21).  

A noção de cotidianidade está atrelada diretamente com a construção das 

subjetividades dos indivíduos. Logo, sua axiologia, isto é, seus valores, estão marcados por 

traços repetidos no cotidiano. Nessa dialética de apreensão e apropriação dos sentidos e 

significados, fato específico da cotidianidade, caricaturam os traços das condutas morais e 

éticos da sociedade, como destaca Guimarães: 

 

A moral pressupõe valores que se baseiam na consciência 

tanto ética quanto social e que acabam por definir toda 

ação e comportamento. Ou seja, a moral subjaz toda 

ação. Porém a grande diferença está em esta ação ser ou 

não do cotidiano particular. Para que ela se caracteriza 

pela não-cotidianidade é necessário que a ação tenha um 

conteúdo moral (2002, p. 23). 

 

Nota-se que o pragmatismo presente na ética/moral é o que evidencia a própria 

cotidianidade. Guimarães, em uma releitura de Heller, aponta para este imbróglio ético/moral 

constituinte do sujeito: 

Segundo Heller (1991, p. 133-138), existem quatro fatores 

que caracterizam o conteúdo moral das ações, a saber: 

(1) a elevação das motivações particulares, que se 

definiriam por uma opção ao que se refere à genericidade 

em o posição a sua particularidade; (2) a escolha de fins e 

conteúdo, voltados à genericidade, ou seja, os fins e 

conteúdo da ação não devem ser definidos pelo interesse 

do eu particular; (3) a constância na elevação às 

determinadas exigências, isso significa que, buscar a 

superação dos interesses da particularidade deve ser uma 

opção constante e busca consciente, não deve ser um 
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impulso de momento e; finalmente (4) a capacidade de 

aplicar estas exigências em todas as situações de vida, ou 

seja, é uma busca consciente desta elevação que deve ter 

aplicabilidade nas situações concretas da vida, não é uma 

dimensão puramente etérea ou abstrata, ela deve se 

materializar no próprio cotidiano (2002, p. 23). 

 

Em uma breve análise desta citação se verifica que o conteúdo moral das ações 

perpassa pela tensão entre as motivações particulares em relação as tendências voltadas a 

genericidade, isto é, algo vago, indeterminado, genérico; denota, também, a arbitrariedade dos 

conteúdos e fins generalistas em relação as tendências particularistas do sujeito entre escolher 

e decidir sobre determinada situação; destaca a adequação do sujeito em relação as exigências 

das necessidades externas, sendo estas, por sua vez, as que balizaram as posturas, as 

intencionalidades, as adequações do sujeito, todo este processo de modo consciente ao que se 

estabelece socialmente; e, por fim, o quarto elemento é a constante adequação do sujeito as 

instituições hipostasiadas, de modo silencioso e naturalizado, o sujeito se empenha – 

conscientemente – em se adequar as exigências compulsórias que normalizam no cotidiano. 

O que pulsa a partir da hermenêutica desta citação é a ideia de que o cotidiano, 

bem como a cotidianidade, está fortemente elencado com a construção das subjetividades dos 

sujeitos. As condutas de manada, as objetificações sistêmicas, as normalizações dos hábitos, a 

domesticação do eu, enfim, elementos transcendentais que estão de modo intensivo 

conectados com as eminências contingenciais. Torna-se uma aporia tentar responder se é o 

sujeito que impacta a sociedade ou a sociedade que (des)constrói o sujeito, todavia, considerar 

que este fenômeno formativo do sujeito reverbera na compreensão e apreensão do cotidiano e 

cotidianidade. 

Nesta seção, tentamos construir uma teoria sobre o cotidiano e a cotidianidade, 

corroborando para o discernimento entre estes dois conceitos, haja vista que o cotidiano é 

aquilo que está exíguo ao senso comum, as rotinas diárias pertinentes e constantes para todos 

os sujeitos. Já a cotidianidade se realça como aquilo que salta do comum, que se vincula ao 

pessoal, que eterniza a rotina. Entretanto, toda essa forma de perceber e interagir com o 

mundo está cativo ao sujeito e sua subjetividade. Uma subjetividade que, em certa medida, 

está vulnerável as investidas ideológicas sociais, as quais têm o poder de forjar ou 
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desmantelar percepções éticas e morais. Compreender, pois, as fábricas de ideias passam a ser 

um tópico significativo que será tratado em seguida. 

 

 

3. APARATOS CONCEITUAIS DOS THINK TANKS 

A contemporaneidade é marcada pela apropriação de expressões de um 

determinado ramo do conhecimento por outra área do conhecimento. Por exemplo, a 

expressão resiliência comum no ramo da física em explicar como um determinado corpo 

consegue retornar para sua forma original mesmo passando por situações limites. Essa mesma 

expressão foi utilizada pela psicologia para tratar da capacidade humana de enfrentar 

problemas limites e, ainda assim, conseguir superar permanecer humano. Poderiam ser 

elencados diversos exemplos, todavia, vamos nos restringir a think tanks. 

A expressão think tanks surgiu em um contexto bélico, especificamente na 

Segunda Guerra mundial, em que alguns ambientes estavam devidamente seguros para se 

tratar de temas inerentes ao momento bélico, como aponta Reis: “Tal nomenclatura advém de 

um jargão militar adotado após a Segunda Guerra Mundial para descrever ambientes seguros 

em que planos estratégicos com impacto potencial elevado poderiam ser discutidos” (2017, 

p.126). Com o passar dos anos a ideia de Think Tanks foi apropriada por outras áreas, de 

modo que hoje o conceito mais difundido é: 

 

Think Tanks são organizações políticas independentes, 

não pautadas por interesses privados e sem fins lucrativos 

que produzem e se amparam em conhecimentos 

especializados e ideias para obter apoio e influenciar o 

processo de elaboração de políticas públicas” (REIS, p. 

126). 

 

Diante das demandas da contemporaneidade é interessante a figura de 

organizações isentas de influências, neutras, preocupadas com a propagação de um 

determinado acontecimento escusa de interferências dos poderes públicos ou privados que 

possam manipular as informações e forjar ideologias alienantes. Nessa direção destaca Reis: 

 

Dentro dessa lógica, tais organizações conduzem e 

disseminam pesquisas e estudos, promovendo o debate 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 6  NOVA SÉRIE    2020  PRIMAVERA/VERÃO 

154 
 

teórico e a busca por soluções racionais para problemas 

contemporâneos. Mais ainda, atuam de forma a 

maximizar sua credibilidade e o acesso político como 

forma de influenciar tomadas de decisão e enquadrar 

aspectos do debate público (2017, p. 127). 

 

Se por um lado a intencionalidade das Think Tanks respondem as contingências 

atuais, haja vista a grande onda de verdades alternativas que se instauram despoticamente, por 

outro lado há grande variedade, bem como heterogeneidade quanto ao que se refere aos Think 

Tanks. Muitas instituições assumem tal nomenclatura, todavia, em grande medida, destoam 

das variações conceituais expostas – haja vista a não respeitabilidade de neutralidade ou não 

interferência de determinadas forças sociais.  

O impacto que Think Tanks possuem na sociedade é significativo. Pode, por 

exemplo, desestruturar a e manufaturar a opinião pública, gerar um sistema que beneficie a 

população, mas, ao mesmo tempo, desorganiza e desestabiliza as forças instituídas. Seria 

coerente que os poderes estatais investissem em Think Tanks, como afirma Reis:  

 

o governo, de acordo com essa perspectiva, deveria deixar 

de lado motivações puramente políticas e partidárias para 

abraçar um saber especializado que atuaria como o 

principal guia para a formulação de política públicas, 

aumentando, assim, sua eficiência e promovendo uma 

administração cada vez mais técnica e profissionalizada 

(2017, p. 127).  

 

Assim, emerge a pergunta: até que ponto a verdade – com todas as suas facetas 

– é digerível por àqueles que buscam permanecer e perpetuar a condição de poder? 

Daniel Reis destaca que as Think Tanks brasileiras recebem o aporte financeiro 

e origens estatais. Organizações como “Fundação Getúlio Vargas, o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), a Fundação Joaquim Nabuco e a Fundação Oswaldo Cruz” 

(2017, 128). Por mais que as proposições sejam fincadas na premissa de instituições com a 

responsabilidade com a verdade, ainda assim a nuvem de dúvidas sobre a plena e autônoma 

independência dessas instituições fica em xeque. De modo que a fragilização da credibilidade 
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desgasta o prestígio de Think Tanks pois “toda a noção clássica de Think Tank encontra-se 

atrelada em um raciocínio centrado na ideia de credibilidade que nos soa bastante familiar” 

(REIS, 2017, p. 129). 

 

Faz-se importante destacar a importância da credibilidade como fator 

determinante para o impacto massivo das Think Tanks. Não se consolida como instituição 

influenciadora de opinião entidades que não possuem seu caráter ilibado. É por meio da 

credibilidade que Think Tanks ganham força e expressão para impactar a sociedade, bem 

como as decisões políticas. A credibilidade apresenta que grande parte da sociedade é 

representada por tais Think Tanks.  

Tal expressividade tem respaldo, inclusive, pelo meio acadêmico científico, 

haja vista que ao passo que instituições com alta credibilidade acadêmica passa a externar 

resultado de pesquisas que são empiricamente comprovadas, as Think Tanks passam a 

transitar na órbita do senso comum, agora, com a legitimação acadêmica de instituições que 

estão encharcadas de credibilidade que carrega como predicado dois caminhos importantes: 

(i) qualidade: pois são pesquisas fundadas na epistemologia; (ii) (pseudo) independência, pois 

ao passo que há a áurea epistêmica, logo, como efeito desta causa, dá-se a sensação de 

emancipação de qualquer órgão interessado. Porém, não é bem esse viés que acontece na 

prática, como destaca Reis: 

 

O que entra em jogo é uma lógica que exploramos 

previamente: um ator aparentemente desinteressado 

aumenta seu potencial de exercer influência no processo 

de formação da opinião, seja ela de legisladores ou de 

outros públicos específicos. Essas fundações e institutos 

precisam, para tanto, de uma estrutura capaz de garantir 

sua independência – algo que era inicialmente assegurado 

pela crença dos filantropos responsáveis pela criação 

desses centros de conhecimento na existência de uma 

objetividade científica que colocaria com os avanços da 

humanidade (REIS, p. 129-130). 
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Atualmente, Think Tanks buscam pessoas habilitadas, pesquisadores que 

consigam apresentar ideias que tenham respaldo acadêmico, científico e, também, uma 

retórica que equalize nos grandes meios de comunicação em massa. Para tanto, é importante o 

patrocínio financeiro. Fica, assim, difícil mensurar até que ponto os Think Tanks têm isenção 

de ideologias, que são neutras ao apresentar ideias. Como mensurar que Think Tanks 

assumiram papel ideológico, silencioso, das entidades que estão não poder? Até que ponto 

Thinks Tanks podem ser mecanismos de forças para consolidar políticas hegemônicas de 

autores que permanecem no poder? Este ceticismo é destacado por Reis ao mensurar a 

influência invisível de alguns agentes: 

 

Na busca por financiadores, emergem indagações sobre 

como manter a independência diante das vultosas 

quantias investidas e como evitar que capital dite os 

rumos das pesquisas realizadas. Esse é um ponto 

recorrente questionado, por exemplo, nos casos em que 

governos são responsáveis por grande parte dos recursos 

monetários de uma instituição, assim como em iniciativas 

financiadas por organizações privadas que possuem 

interesse direto no tema sobre o qual o instituto versa 

(DIAS, 2017, p. 130). 

 

Nota-se como Think Tanks ganharam espaço em um cenário sócio-político 

conturbado, o qual carece de referências e carente de agências que viabilizassem 

credibilidade, cientificidade, consistência, coerência e, sobretudo, neutralidade. Ao mesmo 

tempo que investir em Think Tanks é um serviço relevante para a sociedade, paralelamente, é 

bastante enigmático os fins dos recursos investidos. Isto é: uma instituição emprega certa 

quantia pecuniária em uma Think Tanks, por mais que esta instituição declare a quantia 

despendida neste órgão, Think Tanks não precisam responder qual foi o fim dado a quantia 

dada pela instituição ‘doadora’.  

A perquirição que rompe tangencia ao que se refere aos investidores, isto é, 

não existem critérios de barrar os investidores, portanto, as instituições investidoras em Think 

Tanks podem ser de qualquer ramo, logo poderiam ser organizações que estivessem sofrendo 
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algum tipo de denúncia. Sobrevém uma nuvem de desconfiança: até que ponto a neutralidade 

das Think Thanks se mantém diante de altos investimentos pecuniários? (Cf. DIAS, p. 134-

135)]. Neste jogo de interesses recônditos, Think Tanks passam a responder (defender) 

demandas que contrastam com seus intuitos iniciais, pois: 

 

O formato dos thinks tanks fornecia uma resposta para as 

preocupações monetárias, permitindo um financiamento 

agressivos não pelas corporações que estavam sendo alvo 

de críticas ambientais e de acusações de abusos contra 

consumidores, mas pelos fundos de caridade de seus 

proprietários e acionistas. [...] Também de grande 

importância era o escudo fornecido por essa formação de 

financiamento, que, ao ocultar as corporações envolvidas, 

diminuía a possibilidade de que aqueles think tanks 

fossem encarados como entidades corrompidas, 

desprovidas de independência e que atuavam na defesa de 

interesses privados (REIS, 2017, p. 135). 

 

Mais do que um compromisso com a verdade ou com o acontecimento em si, 

Think Tanks passam a responder a demandas específicas, sendo, assim, agentes formadores de 

opinião pública. Fábricas de discursos políticos. Compreender os Think Tanks como 

mecanismos que caricaturam o senso comum, e como fábricas ideológicas alienantes, as quais 

são equalizadas por expectativas estatais ou privadas, pode ser um viés arrojado para o 

despertamento crítico e reflexivo.   

Outro ponto importante é a função de semear a insegurança e a dúvida em 

proposições consolidadas pela ciência ou academia, ao passo que são vozes destoantes aos 

ecos dos sistemas dominantes do mercado, da política, da religião, enfim, das engrenagens 

que sustentam a máquina global, como bem destaca Reis: “podemos defender [...] que a 

evolução de uma série de práticas de influências voltadas para a criação de dúvidas e pautadas 

em lógicas da opinião pública culminaram na adoração da ideia de Think Tanks como 

poderosos armas retóricas” (2017, p. 138). 

O que está em jogo não é a condição de criar uma nova teoria, ou um novo 

horizonte, em vez disso é criar uma nuvem de dúvidas, incertezas, insegurança. É por meio de 
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possíveis falseabilidades, não necessariamente empiricamente comprovada, mas fincada, em 

grande medida, em silogismos superficiais, redutores e indutivos, que Think Tanks passam a 

ganhar novos horizontes pragmáticos. 

Diante dos conceitos de Think Tanks, de seu impacto formativo ideológico, da 

sua relevância e antagonismo ao que esbarra as composições políticas, sociais, religiosas e 

filosóficas, estabeleceremos uma relação com as interpretações que pairam a 

contemporaneidade ao que se refere a ditadura militar brasileira (1964-1985). A seguir serão 

apontadas algumas narrativas que confrontam, destacam, distinguem e desvela o “ideal do 

verdadeiro” (SEBALD, 2008) a partir de narrativas autobiográficas do que foi vivenciar o 

impacto da ditadura militar brasileira.   

 

 

4. DITADURA MILITAR: FATOS SOB O PRISMA DA DOMINAÇÃO 

O tradicional olhar histórico sempre deu importância para documentos, 

arquivos e vozes da elite, daqueles que estão no alto da cadeia histórica, ou seja, para a cultura 

tradicional, explicita Michel de Certeau (1990). O intelectual francês chama a atenção para a 

necessidade de se ter interesse para além dos produtos culturais oferecidos no mercado. Ele 

aponta o dedo para aqueles que sempre ficaram esquecidos, colocados de lado e imbricados 

na história do cotidiano, embora sejam protagonistas do cenário e análise histórica. No Brasil, 

da ditadura civil-militar entre 1964-1985, o foco histórico reproduzido pela mídia de massa 

sempre teve a visão de quem esteve no poder. O chamado “subversivo”, aquele militante 

político contrário ao governo de plantão, tem sua voz grafada em vários livros e notícias 

jornalísticas. Mas que eram e continuam submetidas à voz maior da teoria formatada pela 

visão das elites e das Forças Armadas. 

Vejamos: a história da guerrilha do Araguaia foi descrita por historiadores, 

jornalistas e pesquisadores em vários momentos. Contudo, esses trabalhos trazem poucos e os 

mesmo personagens envolvidos nesse período da história da ditadura brasileira, porque 

utilizam como fonte as próprias forças militares ou personagens ligados a eles. 

Há literatura, conteúdo jornalístico e documentos específicos sobre os conflitos 

na região do Araguaia, que aconteceu na confluência de três estados: Goiás (atual Tocantins), 

Pará e Mato Grosso, entre o fim da década de 1960 e 1975. Cerca de 70 militantes do PCdoB 

tentaram criar uma zona livre em preparação ao combate armado à ditadura. Sob forte censura 

e força bruta, as Forças Armadas, polícias federal, militar e civil exterminaram tal resistência. 
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De maneira geral, publicações da mídia de massa e algumas da imprensa 

alternativa explicam parte do que foi o conflito no Araguaia, seu contexto social, quem estava 

envolvido. Mas pontos específicos sobre a guerrilha e muitos dos personagens permanecem 

obscuros nos registros formais. É o caso de José Vieira, filho de camponês da região, teve o 

pai assassinado nos enfrentamentos; foi sequestrado e passou 12 meses num quartel (REINA, 

2019). 

Oito livros reportagem ou de memórias contam parte da história de José Vieira. 

Publicado em 1986, A justiça do lobo – posseiros e padres do Araguaia, de Ricardo Rezende 

Figueira, apresenta a primeira citação sobre José Vieira, embora não contenha seu nome. Ele 

narra que 

houve mesmo, conforme o padre francês Robert de 

Valicourt, um lavrador e seu filho de 16 anos que 

participaram da luta. O pai morreu e o filho foi levado 

pelas Forças Armadas, segundo a versão que corre, para 

Goiânia, onde teria ingressado na carreira militar 

(FIGUEIRA, 1986, p.28). 

 

A informação foi contada a ele pelo padre francês Robert Valicourt, que atuou 

na região naquele período. Outro livro que cita José Vieira e também mantém oculta história 

desse filho de camponês é Guerrilha do Araguaia – a esquerda em armas, do professor da 

Universidade Federal de Goiás Romualdo Pessoa Campos Filho. O autor revela nomes que 

complementam a narrativa de Figueira. 

 

Em São Domingos, mantivemos contato com dona Joana 

Almeida, viúva de Luís Vieira, morto numa emboscada, 

possivelmente no ano de 1973, e mãe de José Vieira, que, 

junto com o pai, aderiu ao movimento guerrilheiro, tendo 

sido preso nesse ano pelo Exército (CAMPOS FILHO, 

2015, p.237). 

 

Há breve depoimento (CAMPOS FILHO,2015, p. 238) de José Vieira dado em 

1995, sobre o momento em que foi preso pelos militares junto com o guerrilheiro Piauí, em 
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1974. Tal fala está relacionada com narrativa descrita por Elio Gaspari no livro A ditadura 

escancarada. Ele escreveu a nota de número 199 (2002, p. 441), que cita o nome de Luiz 

Vieira – pai de José - como lavrador simpático aos guerrilheiros. Depois, em outra nota de pé 

de página, número 263 (2002, p. 455), consta a história da prisão do guerrilheiro Piauí sob a 

visão do depoimento dado por José Vieira ao professor Campos Filho. E, finalmente, Gaspari 

mostra que tinha conhecimento do sequestro de dois filhos de lavradores:  

 

As forças militares pouparam pelo menos seis lavradores 

que, com suas famílias, internaram-se na mata a convite 

da guerrilha e, semanas depois, dispersaram-se. 

Pouparam também três adolescentes recrutados pelo 

PCdoB.... O menino José Vieira, que foi preso com Piauí, 

sobreviveu à terceira campanha e contou sua história. 

Passou um tempo na cadeia. Levaram-no para Belém e de 

lá para Altamira, onde o alistaram no Exército. Serviu por 

um ano e retornou para casa (GASPARI, 2002, p. 458). 

 

Parte da história de José Vieira também é narrada por Nilmário Miranda no 

livro Dos filhos deste solo (2008). Os fatos estão incluídos no item sobre seu pai, Luís Vieira. 

Dão mais uma pista do que aconteceu com esse homem em 1974. Mas novamente o nome de 

José não é citado. A referência aparece na frase: “seu filho foi preso e, apesar de já estar com 

24 anos, teve a idade reduzida nos documentos e foi forçado a prestar serviço militar” 

(MIRANDA, 2008, p.270). 

Já o jornalista Hugo Studart, baseado em fontes e documentos militares, é outro 

que não trata José Vieira como vítima de sequestro. Em A lei da selva, diz que José foi preso 

em janeiro de 1974 (2006, p. 379). E o jornalista Leonêncio Nossa, em Mata! O major Curió 

e as guerrilhas no Araguaia, de 2012, cita o nome de José: “Luizinho, agricultor recrutado 

pela guerrilha, estava com o filho Zezinho no momento em que apareceu uma patrulha. O pai 

foi morto” (2012. p.167). Todas essas informações de Studart e Nossa são baseadas em fontes 

e documentos oficiais já haviam sido reproduzidas em 2005 pelos jornalistas Taís Morais e 

Eumano Silva, no livro Operação Araguaia – os arquivos secretos da guerrilha. 

Enquanto isso, o tenente José Vargas Jimenez, que atou em grupos de combate 

do Exército no Araguaia sob o codinome Chico Dólar, descreve no seu livro Bacaba – 
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memórias de um guerrilheiro de selva da guerrilha do Araguaia, a data da morte do pai de 

José, Luizinho, como 31 de dezembro de 1973. Mesma informação reproduzida por Studart. 

 

O grupo de combate que rendeu José e Piauí foi o do 

tenente José Vargas Jimenez, o Chico Dólar. Os grupos 

de ‘Piauí’ e ‘Zé Carlos’ tinham prioridade ‘um’, para sua 

captura e destruição e suas presenças nas áreas estavam 

confirmada (JIMENEZ, 2007, p.60). 

 

A narrativa do tenente aponta ainda que José Vieira “passou a nosso 

colaborador”.  

Desse modo, a mídia de massa deixa de lado o que W. G. Sebald chama de o 

“ideal do verdadeiro”. A literatura política desse período histórico brasileiro, uma vez posta 

numa balança, penderá somente para um dos lados. 

Dar voz aos excluídos, esquecidos, escondidos possibilita a construção da 

história e dá ao cotidiano sua verdadeira importância, conforme repara Eni Orlandi: 

 

Nisso que me tem ocupado como silêncio constitutivo de 

todo dizer, essa seria uma das formas: o apagamento de 

outras vozes específicas que adquire caráter de evento 

histórico, institucionalizando o sentido (ilusão referencial, 

a da literalidade) e, mais do que isso, estabelecendo o 

campo do ‘dizível’. Aí se forma a necessária ilusão de que 

o que digo, eu digo a partir de mim mesma. Mecanismo 

imaginário que coloca na boca do sujeito as suas próprias 

palavras e que lhe dá o sabor de elas serem dele mesmo e 

não de outrem. Condição de unidade e de subjetivação 

sem a qual o sujeito não é sujeito de linguagem em plena 

contradição do que é sê-lo: ser o agente de e assujeitar-

se. (ORLANDI, 2011. p.136). 
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5. PROVOCAÇÕES, INTERPRETAÇÕES E DEVANEIOS 

Uma sequência também observada pelo historiador francês Michel de Certeau 

(1990), que comprova que a história deve ocupar-se com as maneiras diferentes de marcar 

socialmente o desvio operado num dado momento por uma prática. Ou seja, ele olha para o 

lado que a chamada “cultura erudita” faz vistas grossas. E chama isso de tesouro abandonado 

à vaidade dos proprietários da história, esquecido e eliminado por uma camada da sociedade 

que está no poder. 

Assim, a teoria certeauniana coloca na mesa as criações anônimas e perecíveis 

que irrompem com vivacidade e não foi capitalizada ou registrada nos livros de história. 

Chama a atenção para a necessidade de se estudar fatos, personagens, eventos culturais que 

outrora estavam relegados ao esquecimento, invisíveis aos olhos dos historiadores e mesmo 

dos protagonistas da história devido à falta de registro formal, que compõe uma cultura 

singular, primária. Certeau forma a “Cultura do plural” (1990). 

Numa parte de sua análise, que contém o Brasil, destaca a luta entre poderosos 

e pobres, onde a história deixa registrado uma “luta imemorial” entre poderosos e pobres. E 

“perpétuas vitórias” dos ricos e da polícia. Importante ressaltar que o próprio Certeau cita “o 

reinado da mentira” e o império da censura, que inibe que se fale a verdade em voz alta. Num 

breve e rápido paralelo com a história da ditadura brasileira, o historiador francês consegue 

resumir a ação da política de Estado que censurou todo e qualquer assunto, cultural ou do 

cotidiano, que não fosse de interesse das forças militares. Mesmo que isso criasse um fosse 

escuro e sem fundo na linha do tempo da história do Brasil. 

No que dizia respeito à relação efetiva das forças produtoras da história e 

estudos, o discurso de lucidez trapaceava com as palavras falsificadas e também com a 

proibição de dizer, para mostrar em toda a parte uma injustiça – não só dos poderes 

estabelecidos, mas, de modo mais profundo, a da história: reconhecia nesta injustiça uma 

ordem das coisas, em que nada autorizava a esperar a mudança (CERTEAU, 1990, p. 76-77). 

O jogo criado entre poderosos e o restante da sociedade, segundo o autor, cria 

uma maneira de utilizar sistemas impostos, mas ao mesmo tempo constitui a resistência à lei 

histórica de um estado de fato e a suas legitimações dogmáticas. A versão escrita e narrada no 

cotidiano pelos donos do poder se perpetua na historiografia do local. Mas também não é 

capaz de impedir que a voz ordinária ganhe outros rumos e, um dia, venha a ser ouvida. 
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Mil maneiras de jogar/desfazer o jogo do outro, ou seja, o 

espaço instituído por outros, caracterizam a atividade, 

sutil, tenaz, resistente, de grupos que, por não ter um 

próprio, devem desembaraçar-se em uma rede de forças e 

de representações estabelecidas (CERTEAU, 1990, p. 79). 

 

Como vencer hoje a hierarquização social que organiza o trabalho científico 

sobre as culturas populares? Questiona o autor. Mexer na “sucata” da história, receita o 

estudioso francês. 

 

A ordem efetiva das coisas é justamente aquilo que as 

táticas ‘populares’ desviam para fins próprios, sem a 

ilusão que mude proximamente. Enquanto é explorada por 

um poder dominante, ou simplesmente negada por um 

discurso ideológico, aqui a ordem é representada por uma 

arte. Na instituição a servir se insinuam assim um estilo 

de trocas sociais, um estilo de invenções técnicas e um 

estilo de resistência moral, isto é, uma economia do ‘dom’ 

(de generosidades como revanche), uma estética de 

‘golpes’ (de operações de artistas) e uma ética da 

tenacidade (mil maneiras de negar à ordem estabelecida o 

estatuto de lei, de sentido ou fatalidade) (CERTEAU, 

1990, p.88-89).  

 

Mas não é bem isso que os registros historiográficos e da grande imprensa 

revelam. 

A grande mídia, ressalta Muniz Sodré (2000), hoje e sempre teve a capacidade 

de mostrar apenas aquilo que importa para o mercado e, consequentemente, para a classe 

dominante. A divulgação é feita somente dos fatos marcados. Mantendo assim a história do 

cotidiano de acordo com essa vertente. O professor baiano chama atenção para a importância 

daqueles fatos escondidos. Fatos não-marcados não significam fatos sem importância social, e 

sim fatos não imediatamente relevantes para o cânone da cultura jornalística. São, portanto, 

normalmente desconsiderados pela marcação (pauta) da grande mídia, embora tenham alguma 

chance de aparecer em veículos alternativos ou serem objeto de análise em publicações de 
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maior periodicidade, ditas ‘de qualidade’ (SODRÉ, 2009, p.76). O que significa que esses 

fatos, pessoas, eventos podem ser redescobertos pela própria mídia, jornalistas, pesquisadores, 

acadêmicos. 

O próprio Certeau (1990) ressalta, como um modo de nunca deixar apagar as 

esperanças de que a história do cotidiano pode ser contada também pelas vozes dos chamados 

esquecidos, que “na ordem organizada pelo poder do saber (o nosso), como também na ordem 

das zonas agrícolas ou das indústrias, sempre é possível uma prática desviacionista”. Ele 

chama isso de retorno da ética, do prazer e da invenção à instituição científica na sua análise 

da teoria da vida cotidiana. A construção de uma imagem para a história. 

E essa imagem, como diz o sociólogo francês Jean Davallon, é antes de tudo 

um dispositivo que pertence a uma estratégia de comunicação: dispositivo que tem a 

capacidade, por exemplo, de regular o tempo e as modalidades de recepção da imagem em seu 

conjunto ou a emergência da significação. E é um dispositivo, lembremo-nos, que por 

natureza é durável no tempo (DAVALLON, 2015, p. 28). 

A arte de fazer história, construir as narrativas, o cotidiano nas cidades, no 

mundo atual, sob as vistas de Certeau, é um grande incentivo à redescoberta da história, sob o 

ponto de vista de outros personagens, que não aquela elite que sempre esteve representada nos 

livros de histórias, nas reportagens jornalísticas, nos estudos acadêmicos. A história é feita e 

representada em todas as camadas sociais, vai além da ideologia oficial. Está contida na vida 

de todas as pessoas e assim deve ficar registrada nos livros, mídia e academia. Não vem de 

cima para baixo. É horizontal. Um incentivo para dar sentido às coisas do mundo. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A guerra de narrativas deixa claro que se o homem não narra, ele ignora, 

permanece excluído da cidadania. Influenciado diretamente ou indiretamente por 

organizações dos mais variados matizes, o discurso histórico e jornalístico cria um consciente 

coletivo que se sobrepõe ao cotidiano e, principalmente, cria uma versão sólida dos fatos, que 

se sobrepõe a qualquer outra narrativa que possa surgir ou furar a bolha da comunicação. 

Isolar e esconder as vozes dos oprimidos faz desaparecer a voz da oposição ao 

poder hegemônico. É preciso retomar o direito à narrativa, pois o ato de narrar coloca em 

movimento o pensamento. Perder a narrativa é o mesmo que perder sua pátria, sua origem, 

seu espaço geográfico. A narrativa é a única ação que nos dá lucidez, capacidade de observar 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 6  NOVA SÉRIE    2020  PRIMAVERA/VERÃO 

165 
 

o mundo. É pela dialética da narrativa que a memória pode ser compreendida, pois é assim 

que a história é transmitida, os fatos se tornam a experiência que se pode passar adiante, e não 

apenas aquilo que é petrificado pela cultura de massa. Cria-se uma conduta homogeneizada 

excludente na história do país, das pessoas, do cotidiano. 

 

A memória coletiva dos vencidos se distingue de diversos 

panteões estatais para a glória dos heróis da pátria, não 

só pela natureza dos personagens, sua mensagem e sua 

posição no campo do conflito social, mas também porque, 

aos olhos de Benjamin, ela simplesmente tem uma 

dimensão subversiva à medida que não é 

instrumentalizada a serviço de qualquer poder (LOWY, 

2005, p.111). 

 

Sodré (2000; 2014) diz que o desafio epistemológico da área de comunicação é 

construir um paradigma de conhecimento em que o discurso reflexivo não seja totalmente 

estranho ao senso comum dos agentes sociais da comunicação, expresso tanto na mídia 

quanto na diversidade de práticas culturais. Assim, vemos outras possibilidades para a 

visibilidade de um “ecossistema existencial em que a comunicação equivale a um modo geral 

de organização” (SODRÉ, 2014, p.25). 
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RESUMO:  

Este artigo tem por objetivo explanar sobre a trajetória indígena no Brasil e os conflitos que 

envolvem o direito ao uso da terra, perpassando pelo impacto trazido pela colonização, o 

processo de miscigenação, hibridização cultural e sobre o uso da terra quanto recurso 

necessário às atividades produtivas e à reprodução física e cultural dos povos, tendo como 

eixo central apresentar as problemáticas que envolvem o acesso e reconhecimento do direito a 

terra indígena, em específico, na aldeia indígena do bairro Jaraguá/SP. 

PALAVRAS-CHAVE: Povos indígenas. Demarcação de terra. Guarani Mbya. 

   

ABSTRACT: 

This article aims to explain about an indigenous trajectory in Brazil and the conflicts 

involving land use rights, overcoming the impact caused by colonization, the process of 

miscegenation, cultural hybridization and the use of improperly used land as productive 

activities. and physical and cultural reproduction, having as its central axis the presentation of 

problems involving access and recognition of the right to indigenous land, in particular, in the 

indigenous village of the Jaraguá / SP neighborhood. 

KEYWORDS: Indigenous peoples. Land demarcation. Guarani Mbya. 
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1. INTRODUÇÃO 

As comunidades indígenas vivenciam hoje as mais diversas expressões da 

questão social: a vida nos centros urbanos, os conflitos em torno da demarcação de terra, o 

temor às tentativas de invasão e tomada de terras carecem de um amplo debate e maior 

compreensão. 

Compreendem-se por povos indígenas os diferentes grupos étnicos que 

habitavam o país antes mesmo do início da colonização. Pertencentes a família Tupi-Guarani, 

estima-se que aqui habitavam cerca de cinco milhões de indígenas. 

O significado do termo “indígena” não remete somente a questão biológica ou 

racial, mas a questão cultural, a uma ligação com o passado desses povos. (HECK e PREZIA, 

2013, p 15). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 

2010, a população brasileira somava cerca de 190 milhões de pessoas, sendo 817.963 mil 

indígenas, um total de 0,4% da população, representando 305 diferentes etnias e 274 línguas 

indígenas. 

No Estado de São Paulo os dados indicam que dos 41.794 habitantes indígenas, 

um total de 37.915 vivem em cidades, o que representa 91% da população indígena vivendo 

nos centros urbanos. 

Analisar o processo histórico de conquista ao direito à terra exige um olhar 

para as formas históricas de uso, acesso e apropriação destes espaços. A história da sociedade 

está diretamente ligada à marcação de fronteiras e delimitação de terras, fatos geradores de 

conflitos no que diz respeito a uso e apropriação. 

Historicamente o país apresenta amplas distinções territoriais, resultado de um 

processo histórico de colonização, dominação, disputa de poder e hegemonias globais, 

permeado por conflitos locais, aspectos locais de interesse global e pressões internacionais. 

Assim, de acordo com o IBGE (2010), são 30 as terras indígenas no Estado de 

São Paulo que já contam com algum tipo de reconhecimento pelo governo. Tais áreas somam 

aproximadamente 48.771,331 hectares localizados na área de aplicação da Lei da Mata 

Atlântica, contribuindo com a conservação da diversidade biológica e cultural do bioma. 

Considera-se que há um amplo desconhecimento de grande parcela da 

população sobre a situação atual dos povos indígenas, visto que de modo geral, a figura do 

índio brasileiro por vezes é remetida apenas em alguns momentos históricos, como o do 
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“descobrimento do Brasil” ou o “dia do índio”, demonstrando a importância de um olhar 

crítico para com a história tradicional a qual nos é ensinada.  

A primeira parte do presente artigo apresenta um contexto sócio-histórico da 

presença indígena no Brasil, com uma abordagem sobre a invasão portuguesa em território 

brasileiro, que culminou na catequização, exploração e massacre dos povos originários. 

Posteriormente será abordado o processo de miscigenação e elementos da 

hibridização cultural, fundantes na formação do multiculturalismo nacional, bem como sobre 

o etnocentrismo e tensões interculturais que permeiam a dinâmica social das relações. 

Finalizaremos apresentando os avanços legais na garantia constitucional do 

direito a terra indígena e as contradições dos conflitos nas disputas por terra, dos interesses 

políticos institucionais e do grande capital, apresentando a trajetória do processo de 

demarcação de terra vivida pela comunidade Guarani Mbya - Jaraguá/SP 

A pesquisa caracteriza-se por método qualitativo, realizada através de consultas 

bibliográficas. 

 

 

2. POVOS INDÍGENAS E O IMPACTO DA COLONIZAÇÃO: UMA HISTÓRIA 

A SER CONTADA. 

 

 

Vede o que fizeram [os povos indígenas] 

E dizei se não há grandeza e heroísmo 

Nessa luta que sustentaram há mais de trêsséculos, 

Opondo a flecha à bala e o tacape à afilada espada 

de aço! (Gonçalves Dias 1976) 

 

Segundo Heck & Prezia (2013, p. 23) os povos originários são os primeiros 

habitantes desta terra, chamados de “índios”, nome dado por Cristóvão Colombo em 1492, 

após chegada a América. Em 22 de abril de 1500, a mando do rei de Portugal, Pedro Álvares 

Cabral aqui desembarcou, afirmando ser o descobridor dessas terras, antes chamada de 

Pindorama – Terra das Palmeiras em tupi-guarani – hoje denominada Brasil. 

 

Além da antiguidade da presença desses povos, há uma 

grande diversidade e pluralidade das sociedades, onde 

pesquisas atuais vêm descobrindo a complexidade e a 
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especificidade dos povos indígenas, seus projetos 

políticos, as relações decorrentes com a colonização, as 

estratégias da resistência indígena pelo direito a terra, a 

manter sua cultura, modo de vida e etc. (SILVA, 2002, p. 

3). 

    

Sobre a invasão portuguesa, ao se depararem com as embarcações navegando 

em alto mar, com povos de pele branca totalmente diferentes dos que ali habitavam, Ribeiro 

(1995, p. 42) descreve como se deu o “espantado” dos índios, acreditando que o povo que 

chegava era mensageiro de seu “Deus”: 

 

Os índios perceberam a chegada do europeu como um 

acontecimento espantoso, só assimilável em sua visão 

mítica do mundo. Seria gente de seu deus sol, o criador - 

Maíra -, que vinha milagrosamente sobre as ondas do mar 

grosso. Não havia como interpretar seus desígnios, tanto 

podiam ser ferozes como pacíficos e espoliadores ou 

doadores.  

 

Ainda segundo o autor, o Brasil, rico em sua diversidade natural, passa a ser 

saqueada e a sofrer com as doenças trazidas pelos europeus: 

 

A branquitude trazia da cárie dental à bexiga, à 

coqueluche, à tuberculose e o sarampo. Desencadeia-se, 

ali, desde a primeira hora, uma guerra biológica 

implacável. De um lado, povos peneirados, nos séculos e 

milênios, por pestes a que sobreviveram e para as quais 

desenvolveram resistência. Do outro lado, povos indenes, 

indefesos, que começavam a morrer aos magotes. Assim é 

que a civilização se impõe, primeiro, como uma epidemia 

de pestes mortais. Depois, pela dizimação através de 

guerras de extermínio e da escravização. Entretanto, esses 

eram tão só os passos iniciais de uma escalada do 
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calvário das dores inenarráveis do extermínio genocida e 

etnocida. (RIBEIRO, 1995, p. 47) 

 

A real invasão se consolidou em 1531 quando Dom João III, rei de Portugal, 

enviou Martim Afonso de Souza em uma expedição com a função de ocupar, colonizar e 

explorar as riquezas da nova terra. Segundo Heck e Prezia (2013, p.39  ) iniciou-se, então, o 

massacre dos povos indígenas, a todos que não se submeteram ao domínio dos portugueses, 

não se sujeitando à escravidão. 

Muitos povos se isolavam no meio da mata, contudo, ficavam ainda mais 

vulneráveis, pois quando os portugueses descobriam suas localizações os capturavam e 

escravizavam, quando não, os exterminavam. As batalhas que ocorreram entre os povos 

indígenas e os europeus, nos dois primeiros séculos de colonização do Brasil foram muitas, 

além de serem massacrados pelos europeus, guerrearem e se matarem entre si, enfrentaram 

outro grande inimigo, as doenças trazidas pelos brancos em seus navios cheios de gente 

infectada, que em contato com os indígenas, dizimaram milhares de vidas. 

Ao longo de toda história de genocídio, projeto civilizatório e de catequização 

indígena, em 1908, o Brasil sofreu, pela primeira vez, uma acusação pública e formal de 

massacre aos índios. Denúncia feita no XVI Congresso dos Americanistas, realizado em 

Viena, que influenciou definitivamente o surgimento, em 1910, do Serviço de Proteção aos 

Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais (SPILTN). Ribeiro (1995) descreve: 

 

Paradoxalmente, um dos pronunciamentos mais decisivos 

para a fundação do Serviço de Proteção aos Índios foi um 

artigo de Hermann von Hering, Diretor do Museu 

Paulista, defendendo ou justificando o extermínio dos 

índios hostis. Sumariando a situação dos aborígenes do 

Brasil meridional e suas relações com imigrantes, 

concluía Hering que, não se podendo esperar deles 

qualquer contribuição para a civilização e sendo, ao 

contrário, ‘um empecilho para a colonização das regiões 

do sertão que habitam, parece que não há outro meio, de 

que se possa lançar mão, senão o seu extermínio 

(RIBEIRO, 1996, p.129). 
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A civilização do indígena brasileiro era o objeto da política, o intuito era 

transformar o índio em um trabalhador, às vezes o escravizando, em outras o adaptando de 

acordo com as ideias positivistas. Para dirigir o novo órgão foi convidado o tenente-coronel 

Cândido Rondon estabelecendo a chamada política de integração, na qual o índio era 

reconhecido como sujeito transitório, sendo preparado para ingressar na “civilização”, 

transição essa que seria concluída com a total incorporação do índio à sociedade brasileira. 

Ribeiro em seu livro “O Processo Civilizatório” vai concluir que a substituição da cultura 

passa a acontecer de forma branda e gradual: 

 

Outra característica básica do programa de Rondon é a 

perspectiva evolucionista em que foi vazado, que permitiu 

não só aquilatar a importância funcional e a relatividade 

das instituições culturais, mas, também, criar uma 

expectativa de desenvolvimento natural e progressivo ao 

índio, na base de sua própria cultura (RIBEIRO, 1995, 

p.140). 

 

De acordo com Heck e Prezia (2013, p. 56) a questão indígena tornou-se 

questão de segurança nacional e a FUNAI passou a ser dirigida por generais e coronéis, que 

assumiram o poder, na época do golpe, contra o presidente João Goulart. O principal foco era 

a tutela ideológica dos indígenas ao invés da defesa de seus direitos. 

Ao longo do período de colonização, em todo território brasileiro, os indígenas 

sempre fizeram movimentos organizados de resistência pela garantia dos seus direitos. 

Segundo Krenak (2015, p. 62) já na década de 70 os indígenas se reuniam para defender 

organizadamente seus interesses e necessidades. 

Através de uma organização nacional conseguiram realizar diversos encontros 

e a primeira assembleia nacional de líderes indígenas foi realizada em 1974, com o apoio do 

CIMI (Conselho Indigenista Missionário), órgão ligado a CNBB (Conferência Nacional de 

Bispos do Brasil), na oportunidade reuniu diversas etnias e suas lideranças. O protagonismo 

do movimento indígena cresceu a margem da política indigenista oficial, tomou forma na 

arena das lutas políticas, e colocou o próprio índio como porta voz de suas necessidades, 

ciente de seus saberes e lutando pela garantia de seus direitos. (KRENAK, 2015. p. 27) 
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O autor acrescenta que, no entanto, é a década de 80 o período de maior 

importância, não só para o povo brasileiro, mas para toda a nação indígena. O anseio na busca 

pela democracia fortaleceu o apoio ao movimento indígena, de forma que ganhando cada vez 

mais força, conseguiram chegar ao congresso.  

A participação indígena na constituinte se deu em virtude da pressão dos 

movimentos indígenas e dos grupos de defesa de direitos das minorias e aconteceu junto à 

Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Deficientes Físicos e Minorias. 

 

A década de 1980 foi de muita efervescência política no 

Brasil. Havia um forte movimento social em luta pela 

democratização do país, após a experiência do longo 

período de ditadura militar. Nesse contexto, também havia 

vários movimentos agregados em lutas específicas, cuja 

organização se intensificou em torno da construção de 

propostas para a nova Constituição Brasileira, quando foi 

instituída a Assembleia Nacional Constituinte. Para o 

movimento indígena, foi um período de intensa 

mobilização. Os/as indígenas não precisavam mais de 

mediadores/as para representá-los/as, eles/as mesmos/as 

se faziam presentes em vá- rios espaços de discussão e 

debate, pautando suas reivindicações. A “cidadania 

indígena” foi amplamente discutida, questionada, 

defendida, rebatida nos meios intelectuais e jurídicos. O 

cerne deste debate era a relação índio e Estado, em seus 

aspectos políticos e jurídicos, em volta de três questões: a 

autodeterminação desses povos como coletividades de 

identidades étnicas específicas, com territórios próprios; 

sua posição no âmbito da cidadania e a superação da 

perspectiva integracionista (CFESS, 2012, p, 02). 

 

Segundo Heck e Prezia (2013, p. 79) pela primeira vez não se propôs 

“incorporar os grupos indígenas em comunhão nacional”, como ocorria anteriormente, eles 
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foram mencionados como grupos autônomos, com o direito de manter sua língua, cultura e 

tradição. 

E deste modo, de acordo com Silva (2018) com o avanço das formas 

capitalistas de exploração do campo brasileiro que a relação entre indígenas, lavradores, 

quilombolas vive constantes ameaças de expropriação e reprodução das formas de 

rompimento com seu principal meio de reprodução da vida: a terra. São inúmeros os casos na 

realidade brasileira de expulsão de populações ribeirinhas, tradicionais, quilombolas, 

pesqueiras pela ação predatória do grande capital nas investidas dos grandes 

empreendimentos (hidrelétricas, barragens, exploração de minérios, de madeira, entre tantos 

outros).  

 

 

3. MISCIGENAÇÃO, HIBRIDIZAÇÃO CULTURAL E ETNOCENTRISMO 

Ao explanar sobre o processo de miscigenação, Ribeiro (1995, p. 14) em “O 

povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil”, descreve que surgimos da confluência, 

eletrochoque e do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campineiros e 

com negros africanos. 

O Brasil, país multicultural possui em seu bojo uma mistura de culturas e etnias 

marcadas desde os tempos da colonização portuguesa, constituído assim da confluência entre 

as populações indígenas já existentes antes da chegada dos colonizadores, o branco europeu 

(portugueses e espanhóis) e os negros africanos trazidos no contexto do trabalho escravo no 

Brasil. 

A própria miscigenação deve seranalisada em relação à 

circunstância de que todos os contingentes eram 

constituídos principalmente por homens que tinham 

dedisputar as mulheres da terra, as índias. É sabido sobre 

o quanto foi insignificante aproporção de mulheres 

brancas vindas para o Brasil. Nessas condições recaiu 

sobre a mulher indígena a função de matriz fundamental, 

geralmentefecundada pelo branco. (RIBEIRO, 1995, p.17) 

 

No que tange o processo de composição do Brasil, Ribeiro (1995. p, 139) 

indica que foram 6 milhões de negros introduzidos no Brasil como escravos até 1850, em 5 
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milhões o número mínimo de índios com que as fronteiras da civilização brasileira se foram 

defrontando, sucessivamente, no mesmo período; e em 5 milhões, no máximo, o número de 

europeus vindos para o Brasil até 1950. 

Assim, o Brasil se compõe da mestiçagem, por um povo formado por povos 

milenares. 

Neste aspecto, Ribeiro (1995, p. 142) descreve sobre as decorrências da 

mistura e da forma de compreensão da composição do povo àquela época: 

 

O primeiro brasileiro consciente de si foi, talvez, o 

mameluco, esse brasilíndio mestiço na carne e no espírito, 

que não podendo identificar se com os que foram seus 

ancestrais americanos que ele desprezava, nem com os 

europeus que o desprezavam, e sendo objeto de mofa dos 

reinóis e dos luso nativos, via se condenado à pretensão 

de ser o que não era nem existia: o brasileiro. 

 

O autor cita o termo “brasilíndio” como o afro-brasileiro existente numa terra 

de ninguém, etnicamente falando, a partir dessa carência essencial, para livrar-se da 

“ninguendade” de não-índios, não-europeus e não-negros, que eles se veem forçados a criar a 

sua própria identidade étnica: a brasileira, e afirma: “Eram todos filhos de ninguém, e dessa 

“ninguendade” nasceu um novo povo único sem precedentes no mundo”, e dessa 

transformação étnica, constituindo-se por uma junção de culturas e matrizes raciais distintas, 

fundadas na escravidão e servidão. 

Em seu aspecto cultural, é certo afirmar que o Brasil mantém em sua cerne a 

influência deixada pela fusão da cultura indígena, europeia, africana e após a imigração de 

europeus para o Brasil a partir do século XVIII. 

A UNESCO em seu Relatório Anual “Investir na Diversidade” define a cultura 

como “um conjunto dos traços distintivos, espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que 

caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que abarca, para além das artes e das letras, 

os modos de vida, os direitos fundamentais do ser humano, os sistemas de valores, as 

tradições e as crenças”. 

Ao abarcar sobre este processo de mistura das matrizes culturais, fenômeno 

sócio-histórico das relações sociais, Canclini (1997, p.2) cita: 
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Sem dúvida, a expansão urbana é uma das causas que 

intensificaram a hibridação cultural. O que significa para 

as culturas latino-americanas que países que no começo 

do século tinham aproximadamente 10% de sua 

população nas cidades concentrem agora 60 ou 70% nas 

aglomerações urbanas? Passamos de sociedades 

dispersas em milhares de comunidades rurais com 

culturas tradicionais, locais e homogêneas, em algumas 

regiões com fortes raízes indígenas, com pouca 

comunicação com o resto de cada nação, a uma trama 

majoritariamente urbana, em que se dispõe de uma oferta 

simbólica heterogênea, renovada por uma constante 

interação do local com redes nacionais e transnacionais 

de comunicação. 

 

Em um processo de hibridismo observa-se o desenraizamento e novo 

enraizamento de sistemas culturais como resultado da quebra dos conjuntos que somam 

àquela comunidade, na sua construção de crenças, valores, costumes, linguagem, entre outras 

dimensões. 

Bhabha (2010, p.69) em “O Local de Cultura” compreende o hibridismo como 

um processo de negociação cultural, numa observação colonial, onde o colonizador, dentro de 

um discurso hegemônico, gera tensões interculturais. 

 

Baseada não no exotismo do multiculturalismo ou na 

diversidade de culturas, mas na inscrição e articulação do 

hibridismo da cultura. Para esse fim deveríamos lembrar 

que e o "inter" - o fio cortante da tradução e da 

negociação, o entre-lugar - que carrega o fardo do 

significado da cultura. Ele permite que se comecem a 

vislumbrar as histórias nacionais, antinacionalistas, do 

"povo". 
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Assim, por meio de contatos interculturais todas as tradições estão submetidas 

à continua mutação e a uma reinvenção de si mesma. 

 

O conjunto de procedimentos de intercâmbio de 

informações, ideias, opiniões e atitudes dos públicos 

marginalizados urbanos e rurais, através de agentes e de 

meios direta ou indiretamente ligados ao folclore. 

(BELTRÃO, 1980, p.24). 

 

Desta forma, um diálogo intercultural está permeado de desafios, visto que o 

universo multicultural depende de capacidades comunicativas; depende da capacidade de 

empatia, em colocar-se no lugar do outro e em abranger-se da concepção de mundo. 

A multiplicidade cultural trás assim desafios às formas de convivência, onde 

algum aspecto cultural de determinado grupo pode ser visto com estranhamento, bizarrice ou 

repudio. 

Ao abordar sobre o contato com novas culturas, Rocha (1990, p. 23) faz 

menção às barreiras que surgem em meio a existência dessa multiplicidade cultural, 

caracterizando-o como etnocentrismo, onde a visão do mundo do nosso próprio grupo é 

tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos 

valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência, do interesse do pensamento 

dominante sobre o interesse em impor valores, conceitos e regras como universais. Constitui-

se assim por tensões culturais, interpretações opostas e conflitos de memória e de valores. 

No que tange o modo de vida indígena, observam-se visões equivocadas sobre 

como estes povos se constituem.  

 

De qualquer forma, a sociedade do “eu” é a melhor, a 

superior, representada como o espaço da cultura e da 

civilização por excelência. É onde existe o saber, o 

trabalho, o progresso. A sociedade do “outro” é atrasada. 

E o  espaço da natureza. São os selvagens, os bárbaros. 

São qualquer coisa menos humanos, pois, estes somos 

nós. O barbarismo evoca a confusão, a desarticulação, a  
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desordem. O selvagem é o que vem da floresta, da selva 

que lembra, de alguma maneira, a vida animal. O “outro” 

é o “aquém” ou o “além”, nunca o “igual” ao “eu” 

(SILVA, 2002. p. 7) 

 

A desinformação, os equívocos e os pré-conceitos contribuem fortemente para 

o etnocentrismo cultural, resultante das ideias eurocêntricas de “civilização”, onde, no 

presente, os povos indígenas por vezes são classificados como primitivos, possuidores de 

expressões culturais exóticas ou folclóricas, mas que determinadas a serem engolidas pelo 

“progresso” da nossa sociedade capitalista (SILVA, 2002, p. 19). 

Assim, ao índio é depositado a figura de selvagem, preguiçoso ou preso ao 

passado, personificado como alguém que vive no mato, oras criticados pelo uso de 

tecnologias, ou criticado por não se incorporar ao modo de vida capitalista. 

O autor sugere em seu artigo “Povos Indígenas e o ensino de História” que 

parte deste olhar deturpado sobre a figura do índio, resultante da não compreensão e respeito 

ao modo de vida das comunidades indígenas, está diretamente ligado a forma de abordagem 

da temática no ensino regular, e propõe a necessidade em se reavaliar o conteúdo dos livros 

didáticos, estimulando e promovendo estudos específicos, com uma melhor abordagem ao 

tratar da temática indígena. 

 

 

4. O DIREITO CONSTITUCIONAL À DEMARCAÇÃO DE TERRA  

Ao abordar sobre os conflitos que envolvem o uso da terra, Silva (2019, p. 12) 

cita que analisar o processo histórico da luta e conquista do direito dos povos indígenas à terra 

na sociabilidade capitalista exige uma breve caracterização da relação entre instâncias de 

poder e povos originários na nossa formação social brasileira. A histórica questão fundiária 

indígena envolve diversas problemáticas quanto ao acesso e uso da terra: violências sofridas 

por indígenas em conflitos diretos com a classe burguesa de ruralistas, donos do agronegócio, 

acarretando consequências nefastas para os povos que ainda vivem no campo. 

A história da sociedade está diretamente ligada a marcação de fronteiras e 

delimitação de terras, fatos geradores de conflitos no que diz respeito a uso e apropriação. 

 

 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 6  NOVA SÉRIE    2020  PRIMAVERA/VERÃO 

180 
 

 

A realidade do acesso, uso e apropriação das terras 

brasileiras é resultado de uma condição colonial de longa 

exploração. É importante recordar as consequências 

nocivas do sistema colonial secular que, além de devastar 

física e culturalmente as populações originárias, também 

garantiu a instituição das grandes propriedades privadas 

nas mãos de poucos. Referimo-nos à grande concentração 

de terras nas mãos de classes agrárias que exerceram seu 

violento poder de dominação e exploração dos 

trabalhadores do campo através de múltiplas formas de 

expropriação (SILVA. 2019. p. 483). 

 

Assim, economicamente, as classes dominantes demarcam a apropriação 

latifundiária nos países, constituído em um sistema capitalista que oprime e explora grande 

parcela da população. 

Temos inúmeros casos na realidade brasileira de expulsão de populações 

ribeirinhas, tradicionais, quilombolas, pesqueiras pela ação predatória do grande capital nas 

investidas dos grandes empreendimentos (hidrelétricas, barragens, exploração de minérios, de 

madeira, entre tantos outros (SILVA. 2019. p. 483). 

Historicamente observa-se nas constituições federais de 1891, 1934, 1937 e 

1946 menções pontuais a um possível reconhecimento as terras indígenas, com uma 

delimitação por parte do Estado na incorporação e controle dos territórios. 

 

A Constituição de 1937, no artigo 154, definia: “Será 

respeitada aos silvícolas a posse das terras em que se 

achem localizados em caráter permanente, sendo-lhes, 

porém, vedada a alienação das mesmas”. Nos termos da 

Constituição de 1946, artigo 216: “Será respeitada aos 

silvícolas a posse das terras onde se achem 

permanentemente localizados, com a condição de não se 

transferirem”(Silva. 2019. p. 487). 
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Ao longo do século XX, por forte pressão internacional e organização social 

das comunidades, há um avanço no que tange a promulgação de legislações e mapeamentos, 

ocorrendo em 1967 a criação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), em 1973 o Estatuto 

do Índio, e em 1988, a Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 231, discorre sobre o 

direito originário sobre a terra ocupada. 

 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização 

social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os 

direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 

fazer respeitar todos os seus bens. 

§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as 

por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas 

para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à 

preservação dos recursos ambientais necessários a seu 

bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e 

cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 

destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o 

usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos 

lagos nelas existentes. 

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os 

potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas 

minerais em terras indígenas só podem ser efetivadas com 

autorização do Congresso Nacional, ouvidas as 

comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada 

participação nos resultados da lavra, na forma da lei. 

§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e 

indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. 

§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas 

terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em 

caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua 
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população, ou no interesse da soberania do País, após 

deliberação do Congresso Nacional, garantido, em 

qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o 

risco. 

§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, 

os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a 

posse das terras a que se refere este artigo, ou a 

exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos 

lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse 

público da União, segundo o que dispuser lei 

complementar, não gerando a nulidade e a extinção 

direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na 

forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da 

ocupação de boa-fé. (CF88. 1988) 

 

Atualmente fica sob responsabilidade da FUNAI identificar, delimitar, 

demarcar e providenciar a regularização fundiária das terras tradicionalmente ocupadas. 

Para a FUNAI, Terra Indígena (TI) é uma porção do território nacional, de 

propriedade da União, habitada por um ou mais povos indígenas, por ele(s) utilizada para suas 

atividades produtivas, imprescindível à preservação dos recursos ambientais necessários a seu 

bem-estar e necessária à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e 

tradições. Trata-se de um tipo específico de posse, de natureza originária e coletiva, que não 

se confunde com o conceito civilista de propriedade privada. 

De acordo com a FUNAI, existem 4 modalidades de terras indígenas no país:  

Terras Indígenas Tradicionalmente Ocupadas: São as terras indígenas de que trata o art. 231 

da Constituição Federal de 1988, direito originário dos povos indígenas, cujo processo de 

demarcação é disciplinado pelo Decreto n.º 1775/96. 

 

• Reservas Indígenas: São terras doadas por terceiros, adquiridas ou desapropriadas 

pela União, que se destinam à posse permanente dos povos indígenas. São terras que 

também pertencem ao patrimônio da União, mas não se confundem com as terras de 

ocupação tradicional. Existem terras indígenas, no entanto, que foram reservadas pelos 
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estados-membros, principalmente durante a primeira metade do século XX, que são 

reconhecidas como de ocupação tradicional.  

• Terras Dominiais: São as terras de propriedade das comunidades indígenas, havidas, 

por qualquer das formas de aquisição do domínio, nos termos da legislação civil. 

• Interditadas: São áreas interditadas pela Funai para proteção dos povos e grupos 

indígenas isolados, com o estabelecimento de restrição de ingresso e trânsito de 

terceiros na área. A interdição da área pode ser realizada concomitantemente ou não 

com o processo de demarcação, disciplinado pelo Decreto n.º 1775/96. 

 

Quadro1: Distribuição das terras indígenas por região administrativa 

 

 

Fonte: http://www.funai.gov.br/index.php/nossas-acoes/demarcacao-de-terras-indigenas 

  

Atualmente existem 462 terras indígenas regularizadas que representam cerca 

de 12,2% do território nacional, localizadas em todos os biomas, com concentração na 

Amazônia Legal. Tal concentração é resultado do processo de reconhecimento dessas terras 

indígenas, iniciadas pela Funai, principalmente, durante a década de 1980, no âmbito da 

política de integração nacional e consolidação da fronteira econômica do Norte e Noroeste do 

País (FUNAI). 

Em algumas regiões do país caracterizadas por avançado processo de 

colonização e exploração econômica e cuja malha fundiária é mais intrincada, os povos 

indígenas conseguiram manter a posse em áreas geralmente diminutas e esparsas, muitas das 

http://www.funai.gov.br/index.php/nossas-acoes/demarcacao-de-terras-indigenas
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quais foram reconhecidas pelo Serviço de Proteção aos Índios (SPI) entre 1910 e 1967, 

desconsiderando, contudo, os requisitos necessários para reprodução física e cultural dos 

Povos Indígenas, como é o caso das áreas ocupadas pelos povos indígenas no Mato Grosso do 

Sul, em especial os Guarani Kaiowá. 

Essa realidade, verificada principalmente nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul, 

além do estado do Mato Grosso do Sul, expressa uma situação de confinamento territorial e 

de permanente restrição dos modos de vida indígena, onde se constata a existência de um alto 

contingente populacional de povos indígenas vivendo, em muitos casos, em áreas diminutas 

ou sem terras demarcadas. 

 

Quadro 2: Superfície das terras indígenas regularizadas em relação a superfície 

da região administrativa: 

 

Fonte: http://www.funai.gov.br/index.php/nossas-acoes/demarcacao-de-terras-indigenas 

  

Para a FUNAI verifica-se atualmente um alto número de ocorrência de 

conflitos fundiários e disputas pela terra, impondo ao Estado brasileiro o desafio de promover 

as demarcações das terras indígenas, sem desconsiderar as especificidades do processo de 

colonização, ocupação e titulação nessas regiões, contribuindo com ordenamento territorial e 

para a redução de conflitos. 

 

 

 

http://www.funai.gov.br/index.php/nossas-acoes/demarcacao-de-terras-indigenas
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5. A CONQUISTA DOS POVOS GUARANI MBYA PELO DIREITO À 

DEMARCAÇÃO DA TERRA DA ALDEIA JARAGUÁ/SP  

O Centro de Trabalho Indigenista2 estimou que em 2007 havia no Brasil cerca 

de 34 mil Guaranis, sendo: 18 mil a 20 mil Kayová, 08 mil a 10 mil Ñandéva 05 mil a 06 mil 

Mbya. 

Segundo Auzani& Giordani (2008): 

 

Dentre os povos indígenas brasileiros estão os Guarani, 

que pertencem à família Tupi-Guarani, do tronco 

linguístico Tupi. Habitavam a América do Sul antes da 

invasão europeia, tendo sido estimados em dois milhões 

de pessoas. Os Guaranis do Brasil são divididos em três 

subgrupos de acordo com o dialeto, os costumes e as 

práticas rituais: Kayová, Ñandéva e Mbyá. Atualmente, os 

Mbyá-Guarani localizam-se em áreas no Uruguai, 

Paraguai, Argentina e Brasil, onde habitam os estados do 

sul do país (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) 

e os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo 

e Mato Grosso do Sul, além de algumas famílias que 

encontrarem-se no Pará e no Tocantins. A localização 

espacial das aldeias Mbyá-Guarani ocorre 

preferencialmente em áreas próximas ao mar, sobretudo 

nas serras da Mata Atlântica. 

 

Segundo o IBGE, o Estado de São Paulo ocupa a sétima posição entre os 

estados brasileiros com o maior número de indígenas. Na capital vivem cerca de 25 etnias: 

Atikun, Pankararu, Pankararé, Pankará, Guarani Nhandeva, Tupi-Guarani, Kaingang, 

Pataxó, Potiguara, Fulni-ô, Xukuru, Xukuru-Kariri, Terena, Kariri-Xokó, Kaimbé, Xavante, 

Tupinambá, Kapinawá, Kaxinawá, Karajá, Krenak, Kariri, Pataxo Hã hã hãe e Guarani 

Mbya. A cidade de São Paulo é o 4º município com maior número de população indígena, 

contabilizando um total de 12.977. 

 
2Disponível em: http://www.trabalhoindigenista.org.br . 
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Os Mbyá-Guarani buscam instalar suas aldeias em 

territórios tradicionais, principalmente nas regiões 

litorâneas, que, anteriormente eram ocupados por seus 

ancestrais, por acreditarem que migrando encontrarão a 

Terra Sem Mal. As migrações ocorrem sempre em direção 

ao litoral, por acreditarem que a localização da Terra 

Sem Mal está além do oceano. A história de aldeamento 

entre os Mbyá-Guarani é recente e eles buscam locais 

onde possam isolar-se da sociedade envolvente, para 

cultivarem seus hábitos tradicionais de vida. As aldeias 

são denominadas de tekoa e devem conter os recursos 

naturais que possibilitem a vivência do jeito de ser Mbyá-

Guarani, denominado por eles de nhandereko. Entretanto, 

a divisão atual das aldeias, definidas por limites artificiais 

com relação a outras ocupações (tais como fazendas, 

loteamentos, estradas, projetos de abastecimento, etc.), 

inviabiliza-as enquanto espaço que garanta a subsistência 

da própria comunidade ( Auzani & Giordani, 2008, 

p.131): 

 

Em São Paulo encontramos os dois tipos de situação: três aldeias Guarani 

localizadas na zona sul e oeste (Terras Indígenas Jaraguá, Barragem, Krukutu e Tenondé 

Porã) onde vivem 867 índios e uma grande população indígena distribuída por diversos 

bairros da Grande São Paulo constituída por famílias que migraram de suas terras de origem 

de diversas regiões do país, mas principalmente do Nordeste (CPI-SP, 2005).  

Segundo a Comissão Pró Índio de São Paulo, é a partir da criação do Parque 

Nacional do Jaraguá em 1961, que conta com 492 hectares, que os indígenas Guarani Mbya 

fixaram suas aldeias, apesar de alguns já viverem na região, antes da criação do parque, de 

forma nômade. O parque foi tombado pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico) em 1983. No ano de 1994, o Parque Estadual 

do Jaraguá foi tombado pelo Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, passando a integrar a 
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Zona Núcleo do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, Reserva da Biosfera. Atualmente 

vivem no local cerca de 900 Guaranis. 

Em decorrência disto os indígenas se mobilizaram pela expansão do espaço, 

pois impedia que os mesmos vivessem de acordo com suas tradições de caça, pesca e plantio. 

Ainda nos anos seguintes a situação foi agravada com a construção da Rodovia dos 

Bandeirantes e do Rodoanel.  

Após anos de luta e mobilização indígena pelo reconhecimento ao direito à 

terra, em 30 de abril de 2013, a Terra Indígena passa a reconhecida com 532 hectares. (CPI 

2005). 

Assim, através da Portaria N° 581, de 29 de maio de 2015, o Governo Federal 

reconhece os 532 hectares da terra indígena Jaraguá/SP, como de ocupação tradicional do 

povo Guarani Mbya. No entanto 308 hectares destas terras estão sobrepostos ao parque 

Estadual do Jaraguá. 

Contudo, é preciso abordar sobre as implicações de se viver em centros 

urbanos, Auzani & Giordani citam que a localização das aldeias Guarani Mbya, em locais 

com escassez de recursos naturais tem implicações sérias sobre seu modo de vida e suas 

condições de saúde. A maneira como os indígenas sobrevivem hoje, vivendo dispersos em 

pequenos grupos, com privação de terras, em disputas pela demarcação dos seus territórios, 

lutando pela ampliação das áreas anteriormente demarcadas, resistindo às mudanças 

ambientais e culturais a que são submetidos ou adaptando-se de alguma maneira aos hábitos 

da sociedade envolvente, são retratos dos indígenas na atualidade, que vêm, há muito tempo, 

perdendo qualidade de vida o contato dos indígenas com a sociedade nacional trouxe 

consequências dramáticas a eles, como prevalência de doenças, fome, morte e transformação 

da sua cultura, situação que persiste até hoje, em maior ou menor gravidade, dependendo do 

local no qual vivem das condições socioeconômicas do grupo e de suas características 

culturais. 

 

Apesar dos Mbyá-Guarani procurarem viver de acordo 

com suas tradições, as transformações ambientais, 

econômicas e sociais estão interferindo na vida desse 

grupo. Pela falta de terras ou pelas condições 

desfavoráveis dos seus territórios, com limitações 

territoriais ou exaustão de recursos naturais, eles vivem 
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em situações de vulnerabilidade social. (Auzani & 

Giordani, 2008 p. 132). 

 

A questão da disputa de terras e o monopólio da posse nas mãos de classes 

economicamente poderosas são os principais impasses vividos pelas populações originárias 

que residem em regiões ricas em recursos naturais, especialmente quando essa classe 

dominante se encontra bem representada em uma bancada ruralista no parlamento brasileiro e 

em aparelhos privados de hegemonia que atuam para legitimar os interesses dos “reis do 

agronegócio” (Silva, 2019, p.485) 

Quatro anos após a demarcação da terra Jaraguá, que a alterou de 1,7 para 532 

hectares, em 21 de agosto de 2017, o Ministro da Justiça do Governo Michel Temer, Sr. 

Torquato Jardim, anulou a Portaria n° 581 de 2015, que demarcava os 532 hectares de 

ocupação tradicional Guarani na Terra Indígena Jaraguá. Na ocasião havia por parte das 

lideranças indígenas um entendimento de que para favorecer a bancada ruralista da Câmara 

dos deputados, os processos de demarcação de terra estavam sendo revistos pelo governo, 

pontuavam também um possível interesse do governador Sr. Geraldo Alckmin, a época, em 

conceder a terra à iniciativa privada para a construção de um parque estadual. 

 

A Lei n° 249/2013 foi aprovada em julho de 2016 na 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

autorizando a Fazenda do Estado a conceder a 

exploração de serviços ou o uso de áreas estaduais pelo 

período de 30 anos. A medida interfere diretamente sobre 

25 Unidades de Conservação (UCs), dentre elas o Parque 

Estadual do Jaraguá, em suas respectivas administrações 

e comunidades tradicionais que nelas residem ao permitir 

a exploração dos serviços ou o uso de áreas inerentes ao 

ecoturismo e à exploração comercial madeireira ou de 

subprodutos florestais. (CIMI, 2017) 

 

Foram inúmeros os protestos a favor dos povos indígenas, parte dos 

manifestantes chegaram a ocupar as antenas de telecomunicação instaladas no Parque 
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Jaraguá, como forma de pressionar uma negociação com a ameaça de desligar os sistemas de 

transmissão de 3 grandes importantes emissoras de TV. 

Em 12 de Setembro de 2017 o Ministro republicou a portaria 581, devolvendo 

aos povos indígenas do Jaraguá/SP seu direito aos 532 hectares de terra. 

Em consulta ao portal do Supremo Tribunal Federal, consta pela Portaria nº581 

de 20153 a existência de um pedido de anulação da demarcação da terra indígena, visto 

abertura um mandado de segurança para retomada das terras requerido por duas pessoas que 

se declaram donos da referida terra. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vivendo nos centros urbanos, ou distantes da civilização, os povos indígenas 

buscam manter vivos os aspectos culturais presentes em seu modo de vida ancestral. 

A forma como as comunidades sobrevivem  nos dias atuais, vivendo sob 

privação de terra, na disputa pela demarcação, buscando adaptar-se as mudanças culturais e 

sócio ambientais, demonstram a condição sócio econômica em que vivem, resistindo as mais 

diversas violações de direito. 

Os conflitos em torno da questão indígena estão em sua grande maioria 

vinculados a questão da terra e é a luta pela demarcação que une as aldeias, que desperta 

lideranças no âmbito nacional, que denuncia as condições de vida das populações indígenas, 

bem como por vezes manobras dos órgãos específicos criados para sua defesa. 

A luta pelo direito a posse da terra é uma constante no cotidiano dos povos 

indígenas. O agronegócio, a questão fundiária, historicamente acarretam graves 

consequências às comunidades.  

É possível observar que atualmente muito se fala dos processos de demarcação 

de terra no Congresso Brasileiro. Além das reestruturações e mudanças nas legislações e 

órgãos de defesa indígena, como a FUNAI, observa-se um grande interesse na tomada e 

exploração destas terras. 

Compreende-se por direito originário, ou seja, que antecedem até mesmo as 

legislações da República Federativa, o direito que lhes é garantido, como forma de reparação 

história em respeito ao que é deste povo por direito. 

 

 
3Disponível em www.stf.jus.br › portal › diarioJustica › verDecisao › 2016 
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RESUMO: 

Este artigo tem por objetivo demonstrar o processo de surgimento e amadurecimento de uma 

nova faceta na compreensão do amplo conceito de cidadania. Uma categoria nativa de 

sistemas capitalistas que se denomina “cidadania do consumo”. Sem muita dificuldade, para 

identificá-la nas sociedades complexas e de mercado, este trabalho busca questionar o 

surgimento do seu conceito atrelado às práticas comerciais dentro do mercado a performance 

jurídica do Estado ao administrar conflitos desta natureza. Pretende-se ainda, nesta reflexão, 

desvelar os dilemas inerentes à cidadania do consumo, bem como expor suas ambiguidades e 

contradições. Para isso, foi fundamental, explorar as facetas econômicas do mercado de 

consumo e a atuação dos consumidores perante a legislação pátria. Não olvidando os 

conceitos de sociologia e antropologia do Direito, intrínsecos ao debate. 

PALAVRAS-CHAVE: Cidadania. Consumo. Mercado. Capitalismo. 

 

ABSTRACT: 

This article aims to demonstrate the process of emergence and maturation of a new facet in 

understanding the broad concept of citizenship. A native category of capitalist systems that is 

called “consumer citizenship”. Without much difficulty, in order to identify it in complex and 

market societies, this paper seeks to question the emergence of its concept linked to 

commercial practices within the market, the legal performance of the State when managing 

 
1 Doutorando em Direito, UVA/RJ; Mestre em Direito. Advogado e professor da Universidade Estácio de Sá – 

RJ. E-mail: hectorlmf@hotmail.com 
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conflicts of this nature. It is also intended, in this reflection, to unveil the dilemmas inherent 

to consumer citizenship, as well as exposing its ambiguities and contradictions. For this, it 

was fundamental to explore the economic aspects of the consumer market and the 

performance of consumers in the face of national legislation. Not forgetting the concepts of 

sociology and anthropology of law, intrinsic to the debate. 

KEYWORDS: Citizenship. Consumption. Marketplace. Capitalism. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Quando o campo do Direito e até mesmo a sociedade civil invoca o conceito de 

cidadania, automaticamente, somos impulsionados a pensar em direitos políticos e no pleno 

gozo deles. O direito, por vezes com suas premissas dogmáticas generalistas e abstratas, nos 

conduz a reducionismos ou generalizações de conceitos complexos. Neste caso, existe uma 

redução no conceito de cidadania – fazendo um recorte alusivo para direitos políticos. A 

frente dessa compreensão reducionista, podemos dizer que a cidadania é um emaranhado de 

direitos fundamentas – civis, individuais, e coletivos que devem ser concretizadas no bojo de 

sociedades civilizadas. Pensar em direitos civis na contemporaneidade é pensar em direitos 

dos cidadãos e para os cidadãos.  

Com um olhar mais refinado sobre o conceito de cidadania apresentado pelo 

inglês Marshall (1967) em sua obra Cidadania, classe social e status, verifica-se que na 

democracia à brasileira existe um descompasso na entrega e na universalização dos direitos de 

cidadania se comparado ao modelo inglês apresentado pelo autor. Marshall ao estudar a 

cidadania, realça que sua plenitude só ocorre se vierem acompanhadas dos direitos civis, 

políticos e sociais, uma vez que “a cidadania é um status concedido àqueles que são membros 

integrais de uma comunidade”. (MARSHALL, 1967. p. 76). 

Acrescentamos que para além de membros de uma comunidade, este status 

deve ser ampliado, modernamente, para a lógica do consumo. Ou seja, membros integrais de 

um grupo que estejam com acesso aos seus direitos, principalmente o direito de consumir. 

Enaltecendo a capacidade individualista de cada um na busca de se reafirmar socialmente 

enquanto cidadão-consumidor. Um binômio que vai caminhar junto e aparecer de forma 

recorrente em diversos segmentos da sociedade capitalista. Neste momento já se visualiza 

também os conceitos de dominação pensados por Karl Marx (1867) promovidos pela 

dominação do capital e pelo jogo da sedução consumerista provocado pelo capitalismo. Os 
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cidadãos são reféns de uma sociedade esvaziada de valores éticos, que introduzem no 

cotidiano, necessidades inventadas, produzidas pelo intuito de lucro desenfreado. 

Retomando a ideia de Marshall, em sua obra fica explícito o paradoxo da 

efetivação dos direitos de cidadania (igualdade) e o desenvolvimento do capitalismo 

(desigualdade). A reflexão consiste em compreender a disputa existente entre o sistema 

capitalista e os direitos de cidadania na Inglaterra do XVIII e XIX. Essa realidade implantada 

pela Revolução Industrial transforma o homem, não apenas num ser produtivo de massa, mas 

em um potencial consumidor dos bens que essa sociedade passa a produzir, criando um 

verdadeiro ciclo produtivo. Para David Harvey a grande contribuição de Henry Ford para a 

formação desta sociedade de consumo: 

Era a sua visão, seu reconhecimento explícito de que 

produção de massa significava consumo de massa, um 

novo sistema de reprodução da força de trabalho, uma 

nova política de controle e regência do trabalho, uma 

nova estética e uma nova psicologia, em suma, um novo 

tipo de sociedade democrática, racionalizada, modernista 

e populista. (HARVEY, 2002, p.121) 

 

O que parece perdurar e se visualizar até hoje nas sociedades de mercado. 

Desse modo, um sistema de governo que sistematiza desigualdades acaba indo contra o 

ideário de igualdade aplicada pelas legislações do Estado de Bem Estar Social, violando 

frontalmente a própria Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Dentro desta 

lógica, fica, portanto, improvável a concretização de direitos referentes à cidadania no Brasil. 

Neste contexto, entramos com a perspectiva do surgimento de uma “cidadania do consumo”, 

sem antes mesmos termos alicerces de uma cidadania mínima de aspecto social. A falsa 

conquista da cidadania pelo consumo é também uma forma de alienação. Em entrevista à 

BBC News Brasil, o ex-presidente do Uruguai José Mujica reforça uma admissão de culpa 

sobre o que considera ter sido uma falha dos governos de esquerda na América Latina. 

"Conseguimos, até certo ponto, ajudar essa gente (pobres) a se tornar bons consumidores. Mas 

não conseguimos transformá-los em cidadãos", disse ele em Los Angeles, nos Estados 

Unidos. (BBC, 2018. s/p) 
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É necessário compreender que valores democráticos como liberdade, igualdade 

e fraternidade, por aqui, não são disponibilizados para todos os cidadãos de forma integral e 

equivalente, de modo que o próprio poder judiciário ao entregar e tutelar a cidadania 

condiciona-a a classe social dos indivíduos.  Assim, as sociedades de mercado se 

desenvolveram dentro de um sistema econômico promotor de desigualdades dando guarida ao 

nascimento do termo “cidadania do consumo”, cabendo ao judiciário em momento posterior 

igualar as pessoas que foram desigualadas pelo mercado. Ao definirmos seu conceito como a 

capacidade das pessoas de estarem inseridas num mercado de consumo com poder de compra 

e aquisição de bens é também (re) definirmos o conceito clássico de cidadania. Que para este 

trabalho se caracteriza por meio dos indivíduos a partir do seu poder de consumo – o cidadão 

é medido por sua capacidade de compra. Quanto maior o seu poder de adquirir toda sorte de 

produtos, “mais cidadão” ele é e será.  

O recorte deste artigo consiste na apresentação desta categoria, inerente às 

sociedades capitalistas. Atualmente, no ocidente, a economia de mercado, impulsionada por 

sistemas econômicos mais dinâmicos de consumo, avança no sentido de criar uma nova 

ordem estatal, onde o Estado é regulado pela economia e não ao contrário como no pós-

liberalismo. Em sociedades ditas pós-modernas ou também chamadas de "fast-society", nada é 

tão valorizado quanto o tempo e o nível de consumo das pessoas. Consumir é um ato 

imprescindível para estar inserido em determinados grupos sociais – o que reforça o 

surgimento dessa categoria nativa presente nas sociedades de consumo. Logo, a cidadania, 

nestes locais, está diretamente ligada à quantidade consumida, o que se consome e como se 

consome. Formando uma tríade de referência para olhar o aspecto de formação deste conceito.  

O filósofo francês Gilles Lipovetsky (2009, p. 184) caracteriza empiricamente 

a sociedade de consumo por diferentes traços, são alguns: elevação do nível de vida, 

abundância das mercadorias e dos serviços, culto dos objetos e dos lazeres, moral hedonista e 

materialista etc. Deste modo, para que tudo isso possa estar disponível é preciso existir um 

mercado abundante e dinâmico – que será o grande divisor e unificador das classes sociais, ou 

seja, da mesma forma que as pessoas de diferentes classes desejariam possuir os mesmos 

produtos existentes no mercado (visto que, teoricamente, eles são oferecidos a todos), ele as 

afasta mais ainda porque apenas algumas classes podem obtê-los. Este pensamento se 

coaduna com os ensinamentos do sociólogo francês Robert Castel, que retrata a exclusão 

social como: “A presença, aparentemente cada vez insistente, de indivíduos colocados em 
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situação de flutuação na estrutura social e que povoam seus interstícios sem encontrar aí um 

lugar designado. ” (CASTEL, 1998, p. 23) 

Tendo em vista todas estas questões apresentadas, este artigo, buscará 

apresentar as seguintes discussões: incialmente, far-se-á reflexões acerca das configurações 

que o termo cidadania recebeu ao longo da história nacional e internacional. Como os 

conceitos pensados por Roberto Damatta - com a sua cidadania relacional, José Murilo de 

Carvalho (2001) - e suas interpretações sobre a cidadania em negativo, Wanderlei Guilherme 

dos Santos (1979) - com a concepção de Estadania/cidadania regulada presente em nossa 

sociedade.  Na segunda parte nos dedicaremos a mostrar como a cidadania do consumo é uma 

realidade já visualidade nas sociedades contemporâneas e em países capitalistas como o 

Brasil. Por fim, na última parte traremos a discussão da aplicação deste termo no contexto 

fático-jurídico.  

A metodologia utilizada do trabalho é de revisão de literatura, momento em 

que faremos todo o percurso e a análise pelos livros clássicos da teoria sociológica e 

antropológica para estruturação do nosso artigo. 

 

 

2. CIDADANIA À BRASILEIRA: DIVERSAS ACEPÇÕES 

A cidadania no Brasil quando estudada nas universidades de direito, e 

compreendida por doutrinadores sempre esteve relacionada, em sua maioria com conceitos e 

aspectos de direitos políticos, o que certa feita, reduz a magnitude do campo de atuação desta 

palavra e de seus significados. Para exemplificar, José Afonso da Silva (2017, p. 350-351) no 

seu Curso de Direito Constitucional Positivo, salienta que “Os direitos de cidadania se 

adquirem mediante alistamento eleitoral na forma da lei”. Percebe-se o campo do Direito 

tratando o tema da cidadania com viés político em toda sua ótica, segue o autor: “Pode-se 

dizer, então que a cidadania se adquire com a obtenção da qualidade de eleitor (...) o eleitor 

é cidadão, titular da cidadania, embora nem sempre possa exercer todos os direitos 

políticos”. Nesta lógica, depreende-se que para ser cidadão em nosso país é necessário ser 

eleitor, caso isso não coincida, o indivíduo está carente de sua cidadania. Discordamos deste 

reducionismo imposto ao conceito de cidadania pelo campo do Direito, e a visualizamos da 

seguinte forma, na compreensão de Regina Lúcia (2007), em “Um estudo acerca dos direitos 

de cidadania no Brasil em perspectiva comparada”: 
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Assim, a cidadania pode ser conceituada como um mínimo 

jurídico, composto de direitos e deveres, comum a todos 

os que estão vinculados politicamente a determinado 

Estado. Em outras palavras, cidadania é um conjunto de 

direitos e deveres atribuído a todos os que estão ligados a 

um determinado Estado por um critério de vinculação 

política, em razão deste mesmo vínculo que é a 

nacionalidade (MENDES, 2007, p.64). 

  

Assim, pode-se aduzir que o instituto jurídico da cidadania habitante deste 

Estado Democrático de Direito se perfaz como um complexo conjunto de direitos e deveres 

atribuídos a todos os cidadãos pertencentes a uma sociedade entregue a todos de maneira 

universal e uniforme, segundo a ideia de cidadania desde o seu aparecimento na história 

contemporânea, a partir do século XVIII. Este exercício se atrela diretamente com a prática 

dos direitos civis (liberdades individuais), direitos políticos, e direitos sociais na concepção de 

Marshall (1967). Como no Brasil houve uma instauração tardia dos direitos de cidadania, 

acabamos sempre por viver uma crise permanente de percepção deste instituto e a não gozo 

pleno dele.  Na percepção do autor, percebemos que o mercado é promotor direto das 

desigualdades entre os cidadãos, por isso seria fundamental atenção aos direitos de cidadania, 

de modo que eles pudessem ser salvaguardados e compensadores da desigualdade econômica 

gerada pelo mercado. Mas este assunto será explorado no segundo tópico deste artigo. 

Outra discussão relevante acerca deste tema é a compreensão de algumas 

nomenclaturas criadas por autores brasileiros a respeito do tema cidadania para sua 

compreensão em terras tupiniquins. José Murilo de Carvalho (2001) ao escrever Cidadania no 

Brasil: o longo do caminho propõe através da teoria de Marshall que os direitos sociais foram 

os primeiros a aparecer por aqui, sendo entregues pelo Estado, depois vieram os direitos 

políticos e por fim, os direitos civis, o autor observa que a pirâmide dos direitos de cidadania 

foi colocada de cabeça para baixo no Brasil se comparado ao modelo inglês. Ainda em sua 

reflexão, há nítida percepção de que tivemos a construção de uma “cidadania em negativo” 

gestada por um modelo de doação de direitos sociais (diferente dos modelos onde houve 

conquista, como no caso inglês descrito por Marshall) promovido pelo estado brasileiro, 

assim, a população passou a perceber estes direitos como favores, colocando os cidadãos 
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numa relação de submissão e dependência perante seus líderes. Em síntese, Carvalho analisou 

nossa sociedade e sua formação cidadã: 

 

Era uma cidadania em negativo, se se pode dizer assim. O 

povo não tinha lugar no sistema político, seja no império, 

seja na República. O Brasil era ainda para ele uma 

realidade abstrata. Aos grandes acontecimentos políticos 

nacionais, ele assistia não como bestializado, mas como 

curioso, desconfiado, temeroso, talvez um tanto divertido. 

(CARVALHO, 2001, p.83) 

 

A compreensão de que o povo não tinha espaço no sistema político parece 

atual ainda em pleno século XXI, do mesmo modo que, assiste passivamente atos do cenário 

político incrédulo de seus acontecimentos. Essa intersecção do instituto da cidadania com o 

fenômeno político nos faz perceber o distanciamento desejado pelas pessoas sobre tudo que se 

refere à política e ao que é público e do Estado. Assim, o estado assume o papel de regulador 

da vida das pessoas nas mais diversas searas. Para além desta análise, outra se faz importante 

quando pensamos a experiência social brasileira a partir das lentes de Roberto DaMatta, o 

autor no livro A Casa & a Rua demonstra em seus escritos a existência de uma cidadania 

relacional que delimita comportamentos e ações de acordo com o espaço em que se está 

situado o indivíduo, na casa ou na rua. Assim explicitado: 

Em casa somos todos, conforme tenho dito, 

“supercidadãos”. Mas e na rua? Bem, aqui passamos 

sempre por indivíduos anônimos e desgarrados, somos 

quase sempre maltratados pelas chamadas “autoridades” 

e não temos nem paz, nem voz. Somos rigorosamente 

“subcidadãos” e não será exagerado observar que, por 

causa disso, nosso comportamento na rua (e nas coisas 

públicas que ela necessariamente encerra) é igualmente 

negativo. (DAMATTA, 1997, p.19) 
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O autor perfaz um caminho em seu livro buscando desvelar que o conceito de 

cidadania implica de um lado, na ideia fundamental de indivíduo (individualismo) e, de outro, 

em regras universais (um sistema de lei que vale para todos em todo e qualquer espaço 

social). Demonstrando como as organizações hierárquicas, o liberalismo à brasileira, entre 

outros fenômenos próprios de nossa estrutura social e política, impacta na formação do 

conceito e da concretização da cidadania por aqui. Ademais, existe no Brasil, uma estrutura 

institucionalizada reguladora da cidadania por meio de uma política, por vezes, autoritária que 

se apresenta paradoxalmente dentro de um sistema supostamente democrático. Deste modo, 

Wanderley Guilherme dos Santos em Cidadania e Justiça compreende a formação social de 

nossa sociedade pelo paradigma das profissões e da estratificação social/ocupacional 

brasileira: 

 

Por cidadania regulada entendo o conceito de cidadania 

cujas raízes encontram-se, não em um código de valores 

políticos, mas em um sistema de estratificação 

ocupacional, e que, ademais, tal sistema de estratificação 

ocupacional é definido por normal legal. Em outras 

palavras, são cidadãos todos aqueles membros da 

comunidade que se encontram localizados em qualquer 

uma das ocupações reconhecidas e definidas em lei. (...) 

Tornam-se pré-cidadãos, assim, todos aqueles cuja 

ocupação a lei desconhece. (SANTOS, 1935, p.68) Grifos 

do autor. 

 

Esta estratificação provocada pelo mercado de profissões lança luz sobre nossa 

reflexão acerca da cidadania do consumo, pois possui o mesmo pano de fundo, qual seja 

equacionar o binômio acumulação (gerada pelo mercado) X equidade (promovida pelo 

estado). A existência dessa estratificação ocupacional urbana é o que hoje vai garantir a 

presença e a inserção dos indivíduos no mercado de consumo. Balizando o poder de compra 

de cada um e sua capacidade de atuar como consumidor. Consumidor em sentido lato é aquele 

que detém poder de compras nos mercados capitalistas, e consequentemente existe enquanto 

pessoa na esteira da cidadania consumerista.   
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3. O CONSUMO COMO MEDIDA DE EXPRESSÃO IDENTITÁRIA DA VIDA 

CONTEMPORÂNEA 

Conforme apontado por Zygmunt Bauman (2008), o consumo deixou de ser 

destinado para prover as necessidades básicas do ser humano e passou a ser uma medida de 

expressão do significado moderno do que é ser um ser humano vivendo em coletividade.  De 

maneira que o consumo hoje está adstrito à ordem dos desejos, do capricho, o que se 

apresenta numa estrutura volátil e efêmera. Contudo, socialmente falando é de suma 

importância atrelar cada vez mais o desejo de se consumir com o princípio constitucional da 

liberdade, ou seja, só é livre quem consome. Assim, o direito, a economia, a administração, a 

publicidade, cuidam de pautar e organizar a vida da população em torno do consumo.  

Do ponto de vista econômico, tudo pode ser comercializado, ou passível de ser 

vendido, desde que transformemos todo e qualquer produto em mercadoria. Em seus 

primeiros escritos Marx (1973) refletia sobre o dinheiro como sendo “a prostituta universal”, 

o dinheiro permitiria, portanto, a troca de qualquer coisa por qualquer coisa, devido ao seu 

caráter de pura mercadoria. Neste sentido, pode-se perceber a venda de mão de obra deste o 

início do processo de industrialização até os dias de hoje com venda de experiências e 

sensações por meio de viagens a lugares inusitados, bem como de estilo de vida saudável, 

dentre inimagináveis coisas passíveis de serem transformadas em mercadorias e 

posteriormente comercializadas. 

Segundo, Rubens Casara (2017), no seu livro o Estado Pós-democrático, o 

estado é compatível e conivente com o neoliberalismo, e acaba por transformar tudo em 

mercadoria, o que consequentemente também transforma cidadãos em meros consumidores, 

ávidos por comprar diariamente, qualquer coisa.  Sendo a lógica do mercado, definidora e 

balizadora do estado pós-democrático, este que revela tudo como mercadoria. Neste contexto, 

o mesmo autor esclarece: 

 

A pós-democracia, então caracteriza-se pela 

transformação de toda prática humana em mercadoria, 

pela mutação simbólica pela qual todos os valores perdem 

importância e passam a ser tratados como mercadorias, 

portanto, disponíveis para uso e gozo seletivos, em um 
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grande mercado que se apresenta em uma democracia de 

fachada. (CASARA, 2017, p.37) 

 

Para dar conta de tamanha complexidade inerente às sociedades capitalistas, o 

poder judiciário teve que se alargar cada dia mais, contudo este alargamento parece não ser 

suficiente para a garantia dos direitos fundamentais. Pois ao que tudo indica, pesquisas de 

matriz empírica têm demonstrado que o direito deixa de ser um regulador social, 

transformando-se em mais um instrumento para o mercado. Tal modelo, é visualizado e 

percebido por meio de decisões judiciais massificadas, uso de modelos de sentenças e ações 

pré-formatados, necessidade de cumprimento de metas impostas pelo CNJ, entre outras 

variáveis. Deste modo, a tecnologia e todo aparato modernizante supostamente necessário 

para viver a vida high tech também nos torna escravo do consumo, tendo em vista a 

obsolescência precoce de diversos produtos. Preciosa é a percepção de Jonathan Crary:  

 

Nesse contexto emergente, o consumo de tecnologia 

coincide com estratégias e efeitos de poder, a ponto de se 

tornar indistinguível deles. Se, por boa parte do século 

XX, a organização das sociedades de consumo esteve 

ligada a modalidades de regulação e obediência sociais, 

hoje a gestão do comportamento econômico é idêntica à 

formação e perpetuação de indivíduos maleáveis e 

submissos. (CRARY, 2016, p. 51). 

 

O autor busca demonstrar que as novas exigências do mercado, muitas vezes 

estão aquém da nossa capacidade de depuração e consumo. Apontando a exclusão e até 

mesmo a morte de algumas pessoas que não estejam engajados na esteira do consumo. O 

mesmo autor aponta: “A morte em seus muitos disfarces, é um dos subprodutos do 

neoliberalismo: quando as pessoas já não têm nada a perder, sejam recursos ou força de 

trabalho, elas se tornam simplesmente descaráveis” (Crary, p. 53). Depreende-se dessa lógica 

a noção de um aprisionamento mental (dependência psicossocial) dos indivíduos para o 

consumo. Sendo a grande massa, moldada e modelada para a aceitação das regras do jogo 

capitalista. 
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Vê-se a existência, portanto, de um contrato social implícito estabelecido pelo 

sistema capitalista com os consumidores globais, algo transcendente aos contratos de compra 

e venda estabelecidos por nós diariamente.  Esta premissa confirma a noção de dependência 

psicológica dos consumidores para a aquisição de produtos de modo indefinido e infinito. 

Existindo assim, uma ordem social definidora de comunicação e ação entre fornecedores e 

consumidores, um sistema, que por vezes, se rompe e consome os próprios consumidores. No 

Brasil, o consumidor ainda carece de devida importância, o que o leva recorrer ao Estado para 

reclamar seus direitos (BEVILÁQUA, 2001) 

O exemplo maior disso é quando analisamos a mão de obra de trabalho como 

passível de venda e negociação dentro de um mercado, logo, o capitalismo é no pensar de 

Giddens (199, p. 61) “como um sistema de produção de mercadoria, centrado sobre a relação 

entre a propriedade privada do capital e o trabalho assalariado”. Neste modelo feroz 

econômico os princípios da ordem econômica sempre se sobrepõem aos regramentos de 

proteção ao consumidor, o que por vezes, é ratificado pelo próprio poder judiciário, como 

demonstrarei adiante. 

 

 

4. CONSUMIDORES CONSUMIDOS: A LÓGICA JURÍDICA E DO MERCADO 

No mundo contemporâneo, pertencente à cultura ocidental, um traço forte da 

nossa identidade cultural é o consumo. Não há como imaginar o homem, enquanto ser social 

afastado do mercado de consumo e das tratativas legais referentes ao seu poder de compra e 

venda. Sendo as sociedades capitalistas modernas pensadas para o consumo – sem avaliação, 

portanto, por parte de muitos consumidores, de como, quando e porque se consomem tantos 

produtos. Os cidadãos neste contexto, não são considerados meros atores da vida civil 

ordinária, eles se apresentam e se representam socialmente por meio de simbolismos 

definidores do que consomem. Noutras palavras, todos os símbolos referentes às marcas 

disponíveis no mercado para serem consumidas, irão inferir em qual status social aquela 

pessoa se encontra. Todo esse arranjo forma uma cultura de consumo sedimentada nos 

mercados metropolitanos, bem como reorganiza e formula o conceito de cidadania do 

consumo que aqui estamos trabalhando. A cidadania, nesta sociedade, está ligada à 

quantidade consumida e faz disso a inserção social.  
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O mercado de consumo possui a capacidade de ser o grande divisor e 

unificador das classes sociais. Ou seja, alguns produtos, devido ao seu elevado valor, só são 

consumidos por determinadas pessoas, mesmo que em tese seja oferecido para todos. A falsa 

sensação de inclusão social pelo consumo, promove uma gama de pessoas desiguais, o que é 

normal e esperado ao se pensar no contexto do capitalismo. Um bom exemplo para 

visualização disto é a popularização dos smartphones que viraram objeto de consumo 

fundamental de todas as classes sociais urbanas. Atualmente, eles são mais acessíveis mesmo 

às pessoas de baixa renda, ainda que sejam apenas os modelos mais simples, o que marcará a 

desigualdade neste caso é a marca do aparelho e sua reputação no mercado. O fetiche e o 

prazer pelo consumo se tornaram a força que impulsiona a economia pós-moderna, se 

colocando como elemento agregador ou desagregador da sociedade.  

Nessa perspectiva, emerge possivelmente uma modalidade de consumo 

desenfreado, sendo este regulado pelo capital na esfera econômica e orquestrado pelo 

judiciário na esfera dos conflitos. Assim, socialmente, o direito de existir passa a coincidir 

com o direito de consumir – uma premissa de surgimento da cidadania do consumo. Os 

direitos de cidadania estão sendo trocados gradativamente pelos direitos de consumo em 

algumas sociedades, momento em que as pessoas passam a exercer seus direitos de cidadania 

no consumo, fazendo exigências ao mercado, e não nas questões de ordem política e social, 

conforme o conceito jurídico-doutrinário clássico da palavra cidadania. Lamentável pensar o 

direito de cidadania restrito ao conceito de direito do consumidor. De acordo com Roberto 

Lisboa: 

“(...) conforme preceito legal, considera-se consumidor 

tanto quem adquire como aquele que tão somente utiliza, 

como destinatário final lançado no mercado pelo 

fornecedor. Assim, aquele que adquire alguma coisa para 

uso próprio, como destinatário final é consumidor”. 

(LISBOA, 2002, p.89) 

 

No caso brasileiro, o Código de Defesa do Consumidor (Lei. 8.078/1990) 

regulamenta as normas de proteção e defesa do consumidor, e tentam realizar uma proteção 

deles, tendo em vista tratar-se de ordem pública e interesse social, nos termos da Constituição 

Federal. Assim, desde a criação da referida lei e o aumento do poder de compra dos 
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brasileiros, uma quantidade significativa de lides entre empresas e consumidores chega aos 

umbrais da justiça cotidianamente, principalmente no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis – 

instância apta a apreciar lides mais simplistas, bem como o PROCON.2 Nesse sentido, Maria 

Stella Faria de Amorim, ao pesquisar a administração de conflitos judiciais em mercados 

metropolitanos brasileiros, interpreta:  

Repetidas práticas abusivas contra o consumidor 

passaram a colocar em foco os JECs, hoje o principal 

lócus a que são levados os conflitos de relações de 

consumo. Nos limites deste ensaio, importa destacar o 

elevadíssimo número dos conflitos de relação 

consumerista e a sua recorrência nesses Juizados, uma 

vez que ao serem criados pela lei. 9.009/95, ela não lhes 

conferiu a atribuição exclusiva de apreciar conflitos 

decorrentes de relações de consumo, mas conflitos civis 

em geral, cujo valor da causa não excedesse quarenta 

salários-mínimos e fossem considerados de baixa 

complexidade. (AMORIM, 2005, p;196) 

 

Entretanto, percebemos através do judiciário que o ritmo do consumo não se 

demonstra apenas em termos de necessidades vitais, mas sim consumos de itens para o 

enaltecimento do prazer e das vaidades, vide a quantidade de demanda hodiernamente 

iniciada no âmbito dos tribunais – o que já é esperado tratando-se de sociedades complexas de 

identidades marcadas pelo consumo ilimitado.  

Esses comportamentos são resultados de uma “sociedade de consumo de 

massa” no dizer de Amorim (2017, p. 268), o que provoca a construção e os desdobramentos 

de uma cidadania do consumo também no bojo do judiciário brasileiro: “Essa circunstância 

aumenta a possibilidade de ocorrerem conflitos de interesse no mercado, o que torna relevante 

a presença de instituições jurídicas, a exemplo de tribunais, com a função de administrá-los”.  

 
2 O PROCON-RJ tem como principal objetivo assegurar ao consumidor ampla transparência nas negociações de 

compra, sendo rápido e eficaz na aplicação das leis que regulamentam o mercado. Como Autarquia de Proteção e 

Defesa do Consumidor, o PROCON-RJ existe para garantir que esses direitos sejam respeitados pelos 

fornecedores de serviços e produtos, mantendo assim o equilíbrio nas relações e promover o bem comum. 

Disponível em: http://www.procon.rj.gov.br/index.php/main/objetivo 

 

http://www.procon.rj.gov.br/index.php/main/objetivo
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Na reflexão da autora, fica clara a ideia de que a existência recorrente de 

conflitos desta natureza é fruto de relações frágeis entre vendedor e consumidor, e da falta de 

socialização e internalização de valores mútuos e respeito entre as partes envolvidas no 

negócio. Ademais, os estudos empíricos de observação da professora Maria Stella ainda 

revelam que o judiciário, por diversos motivos, parece não resolver eficazmente as contendas 

de ordem consumerista: 

 

Tal circunstância contribui para a sobreposição de um 

mercado simbólico em que o consumidor, como veremos, 

torna-se consumido, por ser visto e tratado como objeto 

pelo vendedor, que, por não lhe conceder reconhecimento 

enquanto cidadão, lança mão de meios enganosos para 

buscar sua adesão a contratos de compra e venda de bens 

e de serviços que não correspondem às descrições 

favoráveis do que lhe é oferecido no ato da compra.  E, 

em caso de eventual inadimplência, vê-se o consumidor 

sem alternativa, em face da política estabelecida pelo 

Estado e normatizada pelo mercado, com restrições de 

acesso a crédito e a juros altos. Fica assim inibida a 

condição do sujeito-consumidor nas trocas realizadas nos 

mercados metropolitanos brasileiros e restrita à eficácia 

da legislação protetora do consumidor. (AMORIM, 2017, 

p.270) 

 

A discussão trazida à baila, quer demonstrar como os consumidores também se 

tornam um produto a ser comercializado e consequente consumido dentro da lógica 

mercadológica de compra e venda instaurada na era da cidadania do consumo. Percebe-se, 

portanto, a necessidade de uma regulação mais eficiente para o sujeito-consumidor, passando 

por uma releitura das categorias de “hipossuficiência” e consequentemente de cidadania e 

igualdade. Segundo Amorim, Kant de Lima e Mendes (2005, p.16) “os cidadãos são tidos 

pelo sistema jurídico pátrio como hipossuficientes, incapazes de fazer valer os seus interesses 
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legítimos no processo, o que deságua em uma intervenção voraz do Estado nos direitos de 

cidadania”. 

A repetição das ações de ordem consumerista no âmbito do judiciário é 

consequência do tratamento desigual fornecido pelo judiciário a quem consome. Direito 

contra o mercado – consumidores? Nascimento do capitalismo – ele que marca as diferenças. 

No brasil quem cria a desigualdade é o estado e não o mercado. O Estado cria o direito social, 

mas não o promove, porque o nosso Direito possui uma lógica de atuação antiliberal. O 

estado (representado pelo poder judiciário) existe, em regra, para mitigar os efeitos da 

desigualdade provocada pelo mercado capitalista, contudo, neste mercado simbólico, “o 

consumidor torna-se pessoa menor, transformando sua condição de cidadão e de sujeito nas 

relações de compra e venda, em objeto destas relações”. (AMORIM, 2017, p 293) 

Quando pensamos e entendemos o tecido social e jurídico brasileiro a partir da 

premissa da igualdade de tratamento, percebemos no contexto das relações consumeristas 

uma ação paradoxal da justiça, que para além de não solucionar conflitos, ainda privilegia 

empresa rés – não havendo condenação proporcional pelo inadimplemento contratual3.  

Para exemplificar todo o imbróglio que envolve a área do consumidor, 

podemos citar a súmula 754 criada pelo TJ/RJ – que pretendia classificar dano moral, como 

mero aborrecimento, sob a justificativa de se evitar enriquecimento ilícito por parte dos 

consumidores. Contudo, a referida súmula fora afastada pela 20ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro. Para a Procuradoria da OAB-RJ, o entendimento da Corte carioca 

contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça que aplicam a teoria do desvio 

produtivo do consumidor, bem como suprime direito estabelecido na constituição federal. 

Adolfo Mamoru Nishiyama (2010, p.155) aponta que “a proteção do 

consumidor é uma liberdade pública positiva, pois o Estado tem a obrigação de comparecer 

para a prestação de certas tarefas. O que se exige é uma atuação do Poder Público e não sua 

abstenção”. Assim, para nós, evidente é a inconstitucionalidade da súmula, tendo em vista seu 

enaltecimento ao descumprimento contratual por parte da empresa apoiado pelo Estado. O 

que geraria uma incerteza jurisdicional ainda maior sobre as decisões judiciais envolvendo 

relações de consumo nos mercados internos. 

 
3No início deste ano, as concessionárias de energia e de telefonia ocuparam as primeiras quatro posições entre as 

empresas mais acionadas pelos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foram ajuizadas 20.135 ações em janeiro contra as 30 empresas mais 

acionadas. A concessionária de energia elétrica Light lidera o ranking das empresas com mais reclamações.  
4A Súmula 75 do TJ-RJ. O enunciado estabelecia que "o simples descumprimento de dever legal ou contratual, 

por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém 

circunstância que atenta contra a dignidade da parte". 
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Assim por derradeiro, percebemos que as mudanças na maneira de consumir 

transformam as possibilidades e as formas de exercer a cidadania. Isso é o que postula o 

antropólogo Néstor Canclini (2006), em seu livro: Consumidores e cidadãos: conflitos 

multiculturais da globalização. Para o referido autor, o ato de consumir está intrinsecamente 

ligado ao ato de pensar e de escolher e, por conseguinte, essas escolhas nos fazem cidadãos. 

De maneira simplificada o livro nos mostra que: se consumimos pouco, pouco somos vistos 

como cidadãos dentro de um mercado capitalista e global. A partir desse ponto, podemos 

dizer que está concretizada toda forma de se imaginar a sociedade com os olhos da cidadania 

do consumo.  

Sobre esta temática, relevante destacarmos que no Brasil existe um pensamento 

jurídico forte em se dizer que o Estado possui o papel de igualar as pessoas – na busca de 

perseguir uma igualdade formal, tendo em vista que ela não subsiste materialmente. De fato, 

em países desenvolvidos, o Estado, por meio do poder judiciário possui esta função, tendo em 

vista que o mercado é o grande promotor da desigualdade nas sociedades capitalista – 

conforme afirma Marshall em Cidadania, Classe social e status. Contudo, por aqui, além da 

desigualdade promovida pelo mercado há ainda a confirmação desta desigualdade por parte 

do estado-juiz. Demonstrando-nos de que modo a desigualdade é uma marca da sociedade 

brasileira. Sobre desigualdade social no Brasil, Kant de Lima nos ensina que: 

 

(...) de um lado, a associação entre a igualdade formal 

dos cidadãos, garantida pelo conjunto de liberdades 

públicas existentes na Constituição e pelo acesso 

universal aos tribunais, para defendê-las – os direitos 

civis – e a desigualdade oriunda da participação no 

mercado, própria das sociedades contemporâneas; e, de 

outro, a desigualdade formal imposta a segmentos de uma 

sociedade aristocrática e a consequente inexistência de 

um mercado onde membros da sociedade possam 

competir livremente, própria das sociedades ocidentais 

anteriores às revoluções liberais. (KANT DE LIMA, 2004, 

p. 03) 
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Assim, existe supostamente uma igualdade jurídica e doutrinária garantida pelo 

tribunal e por outro lado, uma desigualdade econômica e social entre os cidadãos diante do 

mercado produzida pelos sistemas capitalistas. O que atravessa o conceito da nossa cidadania 

de consumo e escamoteia a capacidade de ser consumidor sem ser taxado de hipossuficiente. 

Assim, pode-se dizer que quando o Estado tenta minorar as desigualdades provocadas pelo 

mercado, baseando-se na lógica barbosiana “...igualdade é tratar desigualmente os desiguais, 

na medida em que se desigualam...” (Ruy Barbosa, 1992), ele apenas eleva o consumidor a 

uma condição de hipossuficiência, atribuindo o efeito negativo para sua cidadania enquanto 

membro de uma sociedade de consumo. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

Provisoriamente, até onde se pesquisou e investigou a temática, pode-se 

concluir que a cidadania do consumo é um fato e está muito presente nas sociedades 

capitalistas contemporâneas, inclusive como uma marca indelével do mercado. Assim, ao 

apresentar este instituto e propor uma reflexão acerca da sua presença no seio do judiciário e 

em nossas vidas, procurei demonstrar a importância destes consumidores em potencial.  

Ademais, alargar o conceito de cidadania, dentro da perspectiva econômica-

social bem como (re) configurá-lo para esta nova matriz econômica que vivemos, é o mesmo 

que compreender a necessidade do judiciário de reavaliar o modo como percebe os 

consumidores e os fornecedores, e consequentemente a aplicação dos preceitos da lei 

consumerista. 

Não poderíamos olvidar de mencionar, que após esta reflexão, a cidadania do 

consumo, promove uma inclusão social e uma exclusão social ao mesmo tempo. Noutras 

palavras, foi possível perceber que socialmente o consumidor precisa consumir alguns 

produtos específicos para estar em alguns locais e participar de alguns seguimentos da 

sociedade – logo se não os possui, fica automaticamente excluído. Mais, uma vez é válida a 

percepção de como o direito tratará estes processos jurídico-sociais que igualam e desigualam 

as pessoas ao mesmo tempo.  

Ainda vimos, que no judiciário brasileiro há a presença de alguns elementos da 

atividade judicante que inviabilizam a concretização da faceta do consumo na sua totalidade, 
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uma vez que, os consumidores são percebidos e consumidos pelo próprio sistema econômico 

doméstico. Já que são considerados hipossuficientes pela maioria dos juízes, conforme 

constatou Stella Amorim (2017) com pesquisa de campo. Entendemos como conclusão 

preliminar deste trabalho, que há também uma consequente diminuição dos indivíduos 

enquanto cidadãos/consumidores, o que nos confirma a ideia de uma cidadania do consumo às 

avessas, ou em negativo como muito bem estudou José Murilo de Carvalho (2001) ao 

interpretar a cidadania brasileira.  

Este trabalho não teve como condão esgotar este tema novo que tange o direito 

constitucional, o direito civil e do consumidor, e a economia, buscou-se apenas aclarar para 

uma realidade já vivenciada por nós socialmente, economicamente e juridicamente e por 

derradeiro, despertar no leitor para existência de um novo modo de olhar as relações de 

consumo que estabelecemos cotidianamente.  
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RIASSUNTO: Nel presente articolo l’autore analizza l’influsso dei valori culturali nel diritto. 

Le democrazie moderne si trovano ad affrontare importanti sfide: ascoltare la voce dei popoli 

che chiedono il riconoscimento dei propri valori culturali e inserire questi valori all’interno 

dell’ordinamento giuridico. Nell’era dell’Umanesimo Ecologico la cosmovisione indigena fa 

ingresso nel diritto e contribuisce alla formazione dei nuovi sistemi di protezione ambientale. 

Il riconoscimento della natura o delle sue entità come soggetto di diritti o persona giuridica è 

frutto del dibattito politico e giuridico tra i popoli che compongono gli Stati. L’affermazione 

dei diritti della natura comporta notevoli conseguenze in termini giuridici e sociali. L’autore, 

per analizzare le nuove sfide delle democrazie moderne che hanno accolto le istanze dei 

popoli indigeni volte al recupero della sensibilità ambientale della tradizione, esamina le 

esperienze di Ecuador, Bolivia, Nuova Zelanda, Colombia e India. L’analisi critica è 

focalizzata sul modo in cui i valori culturali del rispetto per la natura hanno fatto ingresso 

negli esempi concreti. 
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giuridica. Diritti della natura. 

 

ABSTRACT: In this article the author analyses the influence of cultural values in law. 

Modern democracies are facing important challenges: listening to the voice of peoples who 

ask for the recognition of their cultural values and introducing these values within the legal 

system. In the era of Ecological Humanism, indigenous cosmovision enters law and 

contributes to the formation of new environmental protection systems. The recognition of 

nature or its entities as a subject of rights or a legal person is the result of the political and 

juridical debate between the cultures of the peoples that make up the States. The affirmation 

of the rights of nature has significant consequences in legal and social terms. The author 

observes the experiences of Ecuador, Bolivia, New Zealand, Colombia and India to examine 

the new challenges of modern democracies that have accepted the demands of indigenous 

peoples aimed at recovering the environmental sensitivity of tradition. The critical analysis is 

focused on the way in which the cultural values of respect for nature entered in the concrete 

examples. 

KEYWORDS: Democracy. Ecological Humanism. Subject of rights. Legal person. Rights of 

nature. 

 

RESUMO: Neste artigo, o autor analisa a influência dos valores culturais no direito. As 

democracias modernas estão enfrentando desafios importantes: ouvir as vozes dos povos que 

pedem o reconhecimento de seus valores culturais e inserir esses valores no sistema jurídico. 

Na era do Humanismo Ecológico, a cosmovisão indígena entrou no mundo do direito e 

contribuiu para a formação de novos sistemas de proteção ambiental. O reconhecimento da 

natureza ou de suas entidades como sujeito de direitos ou pessoa jurídica é resultado do 

debate político e jurídico entre as culturas dos povos que compõem os Estados. A afirmação 

dos direitos da natureza tem consequências significativas em termos jurídicos e sociais. O 

autor observa as experiências do Equador, Bolívia, Nova Zelândia, Colômbia e Índia para 

examinar os novos desafios das democracias modernas que aceitaram as demandas dos povos 

indígenas que visam recuperar a sensibilidade ambiental da tradição. A análise crítica está 

focada na maneira pela qual os valores culturais do respeito à natureza entraram nos exemplos 

concretos. 
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SOMMARIO: 1 Introduzione. 2 Democrazia, diritti e cultura. 3 Come accedono i valori della 

cultura nel diritto? 4 Valori culturali indigeni e diritto. 5 I diritti della natura e delle entità 
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SUMMARY: 1 Introduction. 2 Democracy, rights and culture. 3 How do the values of culture 

access in law? 4 Indigenous cultural values and law. 5 The rights of nature and natural 

entities. 6 What does the provision of nature’s rights entail? 7 Conclusions. Bibliography. 

 

SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Democracia, direitos e cultura. 3 Como os valores culturais 

entram no direito? 4 Valores culturais indígenas e direito. 5 Os direitos da natureza e das 

entidades naturais. 6 O que implica a provisão dos direitos da natureza? 7 Conclusões. 

Bibliografia. 

 

 

1. INTRODUZIONE  

Le democrazie odierne stanno attraversando una nuova epoca che può essere 

definita “Umanesimo Ecologico”, cioè l’era in cui la natura e l’essere umano hanno il 

medesimo valore. In un quadro multiculturale dove ogni cultura trova la possibilità di 

esprimersi in egual misura, il compito dello Stato diviene quello di conciliare i diversi valori 

culturali di cui viene chiesto il riconoscimento. In alcuni casi accogliere le istanze dei popoli 

indigeni, che chiedono ai governi di sposare una sensibilità ambientale più simile al rapporto 

armonioso che essi stessi hanno tradizionalmente radicato nella propria cosmovisione, diventa 

un efficace metodo per proteggere la natura e dare una risposta alla problematica ambientale. I 

valori culturali che si sono affacciati in alcuni Paesi, che hanno accolto le istanze dei popoli 

indigeni, hanno portato all’identificazione della natura o delle sue entità come soggetto di 

diritti o come persona giuridica con veri e propri diritti. La sfida accettata da queste 

democrazie si è concretizzata nel cambiamento del modo di scrivere le norme, nelle 

interpretazioni adottate dai giudici che sono state orientate ai valori culturali del rispetto della 

natura, trovando l’appiglio nel diritto interno o nel diritto internazionale. L’affermazione dei 

diritti della natura e delle sue entità costituisce l’esempio compiuto della trasposizione dei 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 6  NOVA SÉRIE    2020  PRIMAVERA/VERÃO 

214 
 

valori culturali e del sentire sociale nel mondo giuridico. Non si è trattato di un facile 

emergere dei valori culturali dei popoli indigeni, in quanto occorreva liberarsi dei preconcetti 

di epoca coloniale che identificavano queste espressioni culturali come subculture. Il primo 

passo è stato quello di permettere ad ogni popolo che compone un singolo Stato di esprimere 

la propria voce, le proprie opinioni ed i propri valori. Molti movimenti e partiti indigeni 

hanno reclamato il riconoscimento della cultura di appartenenza e la pari espressione 

all’interno dei loro Paesi. Il clima di dialogo ha permesso ai numerosi dibattiti relativi ai 

valori delle cosmovisioni indigene di sorgere in campo accademico e di emergere nei palazzi 

della politica, fino ad approdare nella sede delle assemblee costituenti andine. Le Costituzioni 

di Ecuador e Bolivia e le leggi in materia ambientale portano al loro interno i chiari influssi 

del dialogo paritario tra le culture dei popoli che compongono i Paesi. Un fenomeno analogo è 

osservabile in Nuova Zelanda, dove il popolo Whanganui River Iwi ha visto accogliere dal 

governo neozelandese le proprie istanze tese al riconoscimento del fiume Whanganui come 

una entità viva e persona giuridica con propri diritti. In Colombia il riconoscimento del fiume 

Atrato come soggetto di diritti arriva dalla giurisprudenza ed in maniera analoga, sempre in 

forma giurisprudenziale, in India i fiumi Ganga e Yamuna divengono persone giuridiche con 

propri diritti. 

In un’ottica di razionalizzazione, per la cura degli interessi, a cui da soli tali 

nuovi soggetti e persone non possono provvedere, viene adottato il meccanismo della tutela e 

della rappresentanza. La previsione di questa categoria di nuovi diritti porta con sé una nuova 

concezione di cittadinanza. Gli individui sono chiamati ad essere cittadini che orientino il 

proprio agire in funzione della ecosostenibilità, o meglio nel rispetto dei nuovi affermati diritti 

della natura o delle entità naturali. 

 

 

2. DEMOCRAZIA, DIRITTI E CULTURA 

Nei primi anni del Novecento Giuseppe Rensi (1902, p. 15) scriveva che “il 

comune e generalissimo criterio di distinzione tra le forme di governo è quello della loro 

rispondenza o non rispondenza alla volontà popolare e del fatto che esse lascino o no libero il 

corso all’influenza di questa volontà popolare nella compagine dello Stato”. Lo stesso autore2 

rintraccia questo criterio nel pensiero di Aristotele. In una visione aristotelica i governi 

possono essere distinti tra quelli monarchici, dove primeggia la volontà del sovrano e non vi è 

 
2 Si veda in tal senso: RENSI, 1902, p. 15. 
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spazio per la volontà popolare, quelli aristocratici, dove è riservato ben poco spazio per il 

popolo, inteso nella accezione generale e predomina la volontà della classe che esercita il 

potere, e quelli democratici dove trionfa la volontà popolare. 

Una distinzione così netta sembra non conoscere le varie gradazioni di grigio 

contenute tra il bianco ed il nero delle due forme di governo poste agli antipodi. Questa 

impostazione parrebbe porre un confine tra i governi di antica memoria, fino al 1789, ed i 

“nuovi governi” costituzionali, parlamentari e rappresentativi, salutati ai loro albori come 

emblema di libertà e dove si scorge il fascino della vittoria della volontà popolare. Rensi nella 

sua analisi ricorda che una distinzione di tal sorta, esatta in astratto, deve fare i conti con la 

sua applicazione concreta3. Le lotte, le manifestazioni per reclamare il riconoscimento dei 

diritti dei cittadini dinnanzi alle monarchie assolute, studiate nei libri di scuola da generazioni 

di studenti come periodi bui per la volontà popolare, si ripetono all’epoca del Rensi contro i 

nuovi governi e compaiono ancor oggi in forme più o meno intense, pacifiche o meno, davanti 

ai palazzi del potere anche negli Stati che accolgono una impostazione democratica. Anche 

negli esempi maggiormente democratici presenti sullo scenario globale vi sono luoghi dove il 

popolo porta le proprie istanze per il riconoscimento di nuovi diritti, frutto del sentire sociale. 

Quello che appare dall’osservazione empirica distinguere il livello di democraticità di un 

Paese non è l’omnicomprensività della manifestazione della volontà popolare, ma i processi e 

le forme con cui la società rivendica i suoi diritti. Più il sistema si pone come democratico, più 

vi è spazio per il dialogo. Lo scontro abbandona la configurazione delle lotte cruente dei 

cittadini esasperati negli anciens régimes, dove in quegli oscuri tempi il popolo doveva 

conformarsi alla volontà di un sovrano, che a suo piacimento poteva decidere le sorti del 

regno e di ogni singolo cittadino4.  

Tale strada pacifica assume diverse declinazioni nell’esperienza democratica, 

grazie all’esplicarsi della garanzia delle libertà civili. È utile sottolineare le parole di Norberto 

Bobbio (1995, p. 25) riguardo a questo punto: 

  

 

 
3 Si veda in tal senso: RENSI, 1902, p. 15-30. 
4 Argomento fondato sul principio individuato da Karl Popper secondo il quale in una democrazia il mutamento 

delle persone al potere avviene in maniera pacifica. In tal senso si vedano: POPPER, 1947, p. 149-150: “the 

criterion of a democracy is this: if the men in power do not safeguard those institutions which secure to the 

minority the possibility of working for a peaceful change, then their rule is a tyranny”; POPPER, 2011, p. 368: 

“the criterion of a democracy is this: In a democracy, the rulers— that is to say, the government—can be 

dismissed by the ruled without bloodshed. Thus if the men in power do not safeguard those institutions which 

secure to the minority the possibility of working for a peaceful change, then their rule is a tyranny”. 
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la precondizione necessaria di ogni governo democratico 

è la protezione delle libertà civili: ebbene, la libertà di 

stampa, la libertà di riunione e di associazione, sono tutte 

vie attraverso le quali il cittadino può rivolgersi ai suoi 

governanti per chiedere vantaggi, benefici, facilitazioni, 

una più equa distribuzione delle risorse. 

 

Tra le varie domande presentate dai cittadini è interessante osservare nella 

nostra epoca l’intensa attività dei cittadini, dei movimenti e dei partiti, tesa al riconoscimento 

della cultura di appartenenza e con essa dei valori che la caratterizzano. 

La nostra epoca può essere definita l’era dei diritti. Infatti, come rileva 

Francesco Viola (2001, p. 319): “ben pochi altri valori o ideali del passato possono vantare 

quel consenso universale che oggi riscuotono i diritti”. Nello scenario delle rivendicazioni 

relative al “diritto alla propria identità individuale e collettiva” (VIOLA, 2001, p. 319), Viola 

intravede proprio nei diritti lo strumento comunicativo tra diverse famiglie culturali, 

ideologiche e spirituali, inserite in uno scenario pluralistico. Il linguaggio comune diviene il 

rispetto dei diritti altrui, le cui parole sono comprese grazie al fatto che gli stessi parlanti sono, 

a loro stessa volta, coloro i quali reclamano il rispetto dei propri diritti5. 

I diritti umani sono “l’affermazione della dignità della persona di fronte allo 

Stato”6 (NIKKEN, 1994, p. 15) e quest’ultimo deve garantirli, difenderli e permetterne la 

piena realizzazione. Il criterio tradizionalmente inteso della universalità dei diritti umani è 

insito nel fatto stesso che si tratta di diritti riconosciuti a tutti gli individui, per il solo fatto di 

appartenere al genere umano, senza rilevare le differenze che possono esservi tra essi, 

comprese quelle culturali7. 

Occorre, ora, comprendere in che termini si pongano le richieste delle nazioni 

che compongono gli Stati tese al riconoscimento delle proprie culture e di conseguenza dei 

valori che esse portano con sé. Per prima cosa, si rende necessario definire il ruolo che la 

cultura assume nella vita degli individui. A tal fine sono illuminanti le parole di Juan Ansión. 

Egli afferma che:  

 

 
5 Si veda a tal proposito: VIOLA, 2001, p. 319. 
6 “Afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado”. 
7 Si veda in tal senso: PLA RODRÍGUEZ, 2005 p. 90. 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 6  NOVA SÉRIE    2020  PRIMAVERA/VERÃO 

217 
 

 

le culture non sono cose, appartengono al mondo interiore 

delle persone. Una cultura è un insieme di modi consueti e 

condivisi di vedere il mondo, di fare le cose, di risolvere i 

problemi, di relazionarsi con gli altri, con la natura e con 

se stessi. È un modo di vedere e conoscere il mondo, se 

per conoscere non comprendiamo solo la relazione con il 

mondo attraverso il nostro intelletto, ma anche mediante i 

nostri affetti, il nostro senso etico ed estetico e, in 

generale, tutto il nostro corpo8 (ANSIÓN, 1994, p. 12).  

 

Da queste parole si ricava l’importanza della cultura di appartenenza nella vita 

dell’uomo, nel suo modo di pensare, nel suo stile di vita e, più in generale, nel suo modo di 

essere.  

Non dare il giusto peso alla cultura sarebbe il palesarsi di una cecità del mondo 

giuridico nei confronti delle diversità culturali presenti nel territorio statale. Se il valore della 

cultura è trascurato, tale fatto si traduce nel “disconoscere l’uomo, aggredire l’uomo” ed in tal 

modo, negando l’uomo, è lesa essenzialmente la democrazia9. 

 

 

3. COME ACCEDONO I VALORI DELLA CULTURA NEL DIRITTO? 

Il riconoscimento del valore paritario delle culture non è sempre un percorso 

facile. Per prima cosa va osservato che in alcuni scenari postcoloniali l’ostacolo da superare 

era lo schema gerarchico su cui furono posizionate le culture dei colonizzatori al vertice e in 

subordine, come se fossero subculture, quelle delle popolazioni locali. È stato, cioè, 

necessario vincere tutti i pregiudizi provocati dalla presenza in epoca coloniale della 

“dicotomia civilizzazione barbarie”10. La cultura ammessa nelle realtà coloniali era solo 

 
8 “Las culturas no son cosas, pertenecen al mundo interno de las personas. Una cultura es un conjunto de 

formas acostumbradas y compartidas de ver el mundo, de hacer las cosas, de resolver problemas, de 

relacionarse con los demás, con la naturaleza y con uno mismo. Es una manera de ver y conocer el mundo, si 

por conocer no entendemos solamente la relación con el mundo mediante nuestro intelecto, sino también a 

través de nuestros afectos, nuestro sentido ético y estético y, en general, todo nuestro cuerpo”. 
9 Si veda a tal proposito: PLA RODRÍGUEZ, 2005, p. 92: “desconocer el peso y el valor de la cultura equivale a 

desconocer al hombre, a agredir al hombre. No importa que sean muchos o que sean pocos. Está en juego el 

hombre y, por tanto, afecta vitalmente a la democracia”. 
10 Espressione tratta da BONFIL BATALLA, 1982, p. 142: “dicotomía colonial entre “civilización y 

barbarie””. 
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quella importata dalla madre patria, e la cui imposizione, in alcuni casi anche attraverso l’uso 

della forza, alle popolazioni locali era intesa come mezzo di civilizzazione. Per gli individui 

non fu sempre facile vincere il preconcetto insinuato dal vento coloniale circa la mancata 

dignità della propria cultura e chiederne il riconoscimento alle autorità statali. In alcuni casi, 

anche recenti, la cultura di una minoranza etnica non viene accolta con entusiasmo e fatica ad 

ottenere un posto sullo scalino della pari dignità all’interno del Paese di appartenenza. 

L’uomo con le sue forze non sempre riesce a far sentire la propria voce che reclama il 

riconoscimento della propria cultura, per questo motivo occorre che la voce per essere udita 

sia più forte, abbia l’energia, la costanza e l’instancabilità che proviene solo da una 

moltitudine di persone. Per questo motivo l’uomo comprende che l’unione dei suoi sforzi con 

quelli di altre persone che condividono i medesimi fini può essere la soluzione ed in questo 

modo si esplica il fenomeno dell’associazionismo11.  

Numerose sono le associazioni, i movimenti ed i partiti politici che hanno 

portato avanti le richieste tese al riconoscimento della pari dignità delle culture indigene, dei 

valori delle stesse e dei diritti di tali popoli. I popoli indigeni, nei vari continenti, da decenni 

lottano contro il razzismo, l’emarginazione e la loro voce, che grida all’unisono per 

l’affermazione dei propri diritti, riecheggia nelle orecchie di interlocutori nazionali e 

internazionali. Non stupisce l’attenzione particolare riposta tra queste tonalità sulla questione 

ambientale: il rispetto della natura e la vita in armonia con essa costituisce un vero e proprio 

valore culturale di tali popoli, posto alla base del loro concetto di buon vivere. 

Le culture autoctone ritrovano la propria dignità, perduta nei secoli della 

dominazione europea, non solo nelle lotte di classe e sociali nate dal basso, ma i valori 

indigeni si affacciano in campo accademico. La cosmovisione dei popoli indigeni andini, i 

loro valori, ad esempio, hanno fatto la loro comparsa nel mondo accademico grazie agli 

importanti spunti di riflessione introdotti dagli studiosi indigeni12. In seguito, queste idee 

hanno affascinato anche studiosi non indigeni, animando squisiti dibattiti accademici e, come 

il vento attraversa il mare, sono giunte in terra europea per fornire nuovi spunti di riflessione. 

 

 
11 In tal senso si veda: PERRA, 2019, p. 338: “L’uomo come singolo non sempre ha gli strumenti o la possibilità 

di porre soluzioni od approcciarsi alle questioni, che anche lo interessano, in maniera efficace. Per questo motivo 

l’uomo si associa ad altri individui che vedono nell’arginare un determinato fenomeno un fine comune”. 

L’autore nel testo suddetto pone l’accento sull’importante ruolo delle associazioni per preservare la cultura e 

fronteggiare il fenomeno dello spopolamento, ma si tratta di un concetto applicabile ogniqualvolta gli individui 

avvertono la necessità di associarsi per perseguire un fine comune che uti singuli sarebbe non solo più arduo da 

raggiungere, ma in alcuni casi impossibile. 
12 Si vedano ad esempio: YAMPARA HUARACHI, 2001; VITERI GUALINGA, 2002. Si veda a tal proposito: 

PERRA, 2018, p. 4. 
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La ritrovata parità delle culture dei popoli che compongono i Paesi ha 

influenzato il mondo del diritto ed è stato avvertito il bisogno di porre mano ai testi normativi. 

Questo si è tradotto in alcuni casi nella riforma di testi normativi esistenti, in altri casi nel 

nuovo slancio assembleistico che riorganizzasse con una nuova Carta Costituzionale gli 

equilibri del Paese all’insegna del multiculturalismo. Il dialogo paritario tra le diverse culture 

ha contribuito alle riflessioni che si sono poste l’obiettivo di trovare una soluzione a 

problematiche generali come la difesa ambientale, la condizione umana e, più in generale, il 

rafforzamento, la garanzia e la difesa dei diritti umani. 

In materia di diritto ambientale si trova, senza dubbio, un buon esempio per 

comprendere il rapporto intercorso tra la cultura ed il diritto. Attualmente nel mondo le 

espressioni del fenomeno si moltiplicano ogni giorno e anche se presentano declinazioni 

diverse in base all’area geografico-culturale, possiedono alcuni caratteri comuni. In alcuni 

casi dell’incontro culturale paritario è data traccia nelle Costituzioni, nelle leggi, mentre in 

altri il faro che illumina il nuovo cammino da seguire giunge dai provvedimenti dei giudici. 

A simboleggiare la parità delle culture che hanno preso parte alle riflessioni 

prima e alla redazione poi di atti, documenti e, più in generale, testi, sono i chiari riferimenti 

ai concetti ed ai valori delle culture indigene. La scelta linguistica a volte ricade sull’utilizzo 

di alcune parole proprie delle lingue indigene accanto alla lingua europea. La cosmovisione 

indigena è accolta dal diritto, il quale porta nello scenario giuridico una particolare attenzione 

verso la natura che diventa in alcune esperienze un soggetto con i suoi diritti, in altre un’entità 

quasi sacrale da amministrare secondo le usanze e le consuetudini radicate nella tradizione dei 

popoli che abitano da tempo immemore i territori dei propri antenati. 

 

 

4. VALORI CULTURALI INDIGENI E DIRITTO 

I valori dei popoli indigeni hanno trovato terreno fertile in vari Paesi (ad 

esempio in Ecuador, Bolivia, Nuova Zelanda, Colombia, India) e hanno offerto importanti 

spunti di riflessione utili per preservare e difendere la natura o le sue componenti. Le 

riflessioni dei legislatori e dei giudici si sono formate in un contesto dove i movimenti 

indigeni chiedevano il riconoscimento dei propri diritti, l’emancipazione della propria cultura 

dall’etichetta attribuita in epoca coloniale di “subcultura” e reclamavano la difesa del 

territorio alla luce del valore sacrale, che nella loro cultura riveste. In questo scenario, da un 
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punto di vista squisitamente sociologico, si potrebbe ritenere che la volontà dei legislatori e 

l’attività interpretativa dei giudici sono state il frutto del “determinismo universale dei fatti 

sociali”13, nel senso inteso da Jean Carbonnier (1983, p. 121). I legislatori ed i giudici investiti 

delle questioni relative alla problematica ambientale, in termini carbonnieriani 

(CARBONNIER, 1983, p. 121), sono stati espressione del proprio tempo e contesto, 

influenzati consciamente o meno dai movimenti indigeni e dalle loro rivendicazioni. 

Per comprendere la portata del fenomeno è utile esaminare, seppur brevemente, 

i valori della cultura indigena e la loro trasposizione in alcuni testi costituzionali, legislativi e 

giurisprudenziali. 

Dall’osservazione delle Costituzioni di Ecuador e Bolivia e dalle leggi in 

materia ambientale emergono i concetti del Buen Vivir, Sumak Kawsay nella lingua quechua, 

e del Vivir Bien, Suma Qamaña in aymara. Questo concetto è posto dai due Paesi andini come 

un obiettivo da perseguire, un fine verso cui deve essere orientata l’attività dello Stato. Si 

tratta del concetto del buon vivere o vivere bene della cosmovisione andina. Non si tratta 

dell’accumulazione delle ricchezze intesa come il fine per essere felici o vivere bene, ma la 

“buona vita” o “vita in pienezza” (HUANACUNI MAMANI, 2010, p. 13), che si consegue 

solo attraverso l’armonia, cioè mediante il vivere in armonia tra esseri umani e con la natura. 

Scorrendo tra i nuovi testi costituzionali e le leggi in materia ambientale di 

Ecuador e Bolivia salta agli occhi come nel mondo del diritto abbia fatto ingresso la natura 

con tutto il carico sacrale e simbolico proprio delle culture dei popoli indigeni andini.  

Il concetto ripreso dalla tradizione indigena è quello di Madre Terra 

[Pachamama]. L’individuo concorre a formare un tutto vivo con le altre entità naturali. Esso 

è, dunque, parte della natura e quest’ultima è vitale per l’esistenza umana. In tal senso il 

Preámbulo della Costituzione dell’Ecuador afferma: “celebrando la natura, la Pacha Mama, 

della quale siamo parte e che è vitale per la nostra esistenza”14. L’importanza della natura è 

evidenziata anche nella Costituzione della Bolivia, dove nel Preámbulo, essa diviene colei 

che dà la forza necessaria a rifondare il Paese. Infatti, a tal riguardo il Preámbulo della 

Costituzione boliviana dichiara che: “adempiendo il mandato dei nostri popoli, con la forza 

della nostra Pachamama e grazie a Dio, rifondiamo la Bolivia”15. Anche la forma nella quale 

viene introdotto il concetto di Pachamama di matrice indigena non parrebbe casuale: esso non 

è subordinato al concetto occidentale di natura, ma lo affianca (GUDYNAS, 2011a, p. 87; 
 

13 “Déterminisme universel des faits sociaux”. 
14 “Celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia”. 
15 “Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios, 

refundamos Bolivia”. 
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2011b, p. 241) e ciò potrebbe sottolineare l’intento di esprimere parimenti entrambe le forze 

culturali che hanno contribuito e mediato per formare i nuovi testi costituzionali e le leggi in 

materia ambientale. 

L’influsso della cultura dei popoli indigeni risulta essere innegabile quando si 

osserva che la natura entra nei nuovi testi come un soggetto con propri diritti, perdendo quella 

emarginazione nella sfera degli oggetti che la aveva caratterizzata nel mondo del diritto 

usualmente antropocentrico. Si tratta dell’accoglimento da parte del diritto della 

personificazione della natura, intesa come una entità vivente e sacra. L’importanza che la 

natura ha nella società, nella cultura tradizionale si traduce nell’importanza per il mondo 

giuridico, il quale offre ad essa una collocazione importante ed il grado di meritevolezza di 

tutela più alto possibile: il riconoscimento dei suoi diritti ed i meccanismi perché questi non 

siano solo inchiostro su carta, ma abbiano una tutela concreta. 

In Nuova Zelanda, Colombia e India l’attenzione è stata concentrata non su 

tutta la natura, ma su particolari entità naturali, le quali per il valore che rivestono nelle 

società locali da tempo immemore divengono persone giuridiche o soggetto di diritti con 

propri e veri diritti. 

In Nuova Zelanda il fiume Whanganui River [Te Awa Tupua] è riconosciuto 

come essere vivente con la firma il 5 agosto 2014 di un accordo tra i rappresentanti del popolo 

Whanganui River Iwi ed il governo della Nuova Zelanda16. Con successivi atti ed accordi il 

medesimo fiume è identificato come una persona giuridica [legal person]. Esaminando il Te 

Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act del 2017, emergono densi riferimenti 

alla cultura della popolazione maori che vive nei territori che circondano lo stesso fiume. Nei 

testi che riguardano il fiume Whanganui è utilizzata accanto alla lingua inglese quella maori e 

vi sono continui richiami ai valori della cultura indigena. Il fiume nella subpart 2 della Part 2 

del Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act del 2017 è descritto come una 

entità viva ed indivisibile in tutta la sua interezza, dalle montagne al mare. Il fiume è definito 

a più riprese nel medesimo atto portatore di valori intrinseci. Esso è inteso come fonte di 

spiritualità e fornisce sostentamento per il fisico, favorisce la vita, contiene le risorse naturali 

e contribuisce alla salute ed al benessere dei popoli che abitano nei territori limitrofi alle sue 

sponde. Nella concezione indigena il fiume è fonte di ora: vita, salute e benessere. 

Il forte legame tra il popolo indigeno ed il fiume Whanganui traspare in vari 

punti dei testi grazie ai continui richiami ai valori ed ai concetti della cultura dei popoli 

 
16 Si veda a tal proposito: SALMOND, 2014, p. 285-286. 
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indigeni, ma raggiunge il suo apice quando in alcuni testi, come ad esempio nel Tūtohu 

Whakatupua del 30 agosto 2012 e nel Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) 

Act del 2017, è riportato un detto in lingua maori: “io sono il fiume, il fiume è me [Ko au te 

Awa, ko te Awa ko au]”. Questo detto testimonia la grande importanza che riveste il fiume per 

il popolo Whanganui River Iwi ed è denso di una simbologia che sembra riassumere una 

cosmovisione indigena, uno stile di vita, un importante valore culturale. Secondo il popolo 

Whanganui Iwi, essi ed il fiume Whanganui hanno due antenati comuni: Paerangi e Ruatipua 

e per questo motivo un legame così forte diventa il fondamento del desiderio dei Whanganui 

Iwi di prendersi cura del fiume Whanganui17. 

In Colombia la Corte Costituzionale con la sentenza T-622 del 2016 riconosce 

il fiume Atrato come soggetto di diritti [sujeto de derechos]. 

La Corte sottolinea la differenza che intercorre tra la visione dei popoli 

indigeni ed i popoli occidentali. La cultura indigena ed afro-colombiana avverte un forte 

legame con il proprio territorio. Esso, oltre alla dimensione legata a fornire i mezzi di 

sussistenza della comunità, caratterizza la sfera religiosa, sociale, economica, politica e 

ludica18. La stessa Corte in una sentenza precedente ha sottolineato come il territorio per tali 

popoli trascenda il piano materiale caratterizzato dalla “occupazione e appropriazione della 

foresta e delle sue risorse”19 ed abbia una ricca connotazione spirituale, che si riflette 

nell’utilizzo delle risorse che la natura offre e, più in generale, in ogni interazione tra popolo e 

natura. 

In India la High Court of Uttarakhand at Nainital nel 2017 riconosce i fiumi 

Ganga e Yamuna come persone giuridiche/persone viventi [legal persons/living persons] e 

connessi a tale status vi sono diritti, doveri e responsabilità20. 

L’importanza dei fiumi nella cultura indù è legata ad un forte simbolismo, ad 

importanti significati religiosi, e manifestata con rituali millenari. I fiumi in questa cultura 

svolgono una funzione purificatrice ed il Gange è il fiume purificatore per eccellenza. Il 

Gange discende dalla chioma della dea Shiva e ne rappresenta una sua manifestazione21. 

Inoltre, è chiamato anche Madre Gange perché si crede che, attraverso le sue acque sacre, 

 
17 Si veda in tal senso: Whanganui Iwi and the Crown, Tūtohu Whakatupua, 30 August 2012, paragrafo 1.3. Si 

veda a tal proposito: HSIAO, 2012, p. 371. 
18 Si veda a tal proposito: Sentenza T-622/16 della Corte Constitucional de Colombia, p. 74-76. 
19 Sentenza SU-383/03 della Corte Constitucional de Colombia, 116. Cfr. FRANKY CALVO; MAHECHA, 

2000, p. 205. 
20 Si vedano a tal proposito: High Court of Uttarakhand at Nainital, March 20, 2017, Mohd. Salim v. State of 

Uttarakhand & others, Writ Petition (PIL) No. 126 of 2014, p. 11; PERRA, 2020, p. 347. 
21 Si veda a tal proposito: ANGELINI; RE 2012, p. 14. 
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porti la vita22. I fiumi Ganga e Yamuna sono considerati come esseri viventi dalla cultura dei 

popoli che li venerano e con essi hanno un legame inscindibile a livello religioso, sociale ed 

emotivo23. 

 

 

5. I DIRITTI DELLA NATURA E DELLE ENTITÀ NATURALI 

L’attribuzione del carattere di soggetto di diritti o di persona alla natura o alle 

entità naturali da parte di alcuni ordinamenti giuridici costituisce una scelta che rientra nel 

campo della politica del diritto. La riflessione è stata caratterizzata dai valori culturali portati 

avanti dai movimenti dei popoli indigeni. Per questo motivo si deve osservare da vicino il 

riconoscimento della natura e delle sue entità come soggetto di diritti o come persona 

giuridica. In seguito, questa nuova tipologia di diritti va esaminata nelle esperienze giuridiche 

dei vari Paesi. Infine, occorre verificare a quale categoria siano essi riconducibili. 

La Costituzione dell’Ecuador nell’articolo 10, comma 2, stabilisce che “la 

natura sarà soggetto di quei diritti che le riconosce la Costituzione”24. 

I diritti previsti nella medesima Costituzione possono essere ricondotti a due 

tipologie ben distinte: i diritti all’esistenza della natura nell’articolo 71 e quelli relativi alla 

restauración nell’articolo 72. 

Ora, occorre comprendere se si tratti di nuove categorie di diritti o se gli stessi 

siano inquadrabili in categorie già esistenti. L’Ecuador sceglie, già nella propria Carta 

Costituzionale, di stabilire due categorie di diritti ben distinte25: i diritti della natura e i diritti 

ad un ambiente sano in capo agli individui. 

Le due categorie corrono su due binari diversi perché tra le stesse differisce 

l’interesse difeso ed il modo in cui la natura trova protezione nelle due categorie. 

L’articolo 14 della Costituzione dell’Ecuador afferma il “diritto delle persone a 

vivere in un ambiente sano e ecologicamente equilibrato che garantisca la sostenibilità e il 

buen vivir, sumak kawsay”26. In questa tipologia di diritti, che possono essere denominati 

“diritti ambientali”27, ad essere oggetto di protezione è la salute degli esseri umani e la natura 

riceve una tutela indiretta, in quanto finalizzata al benessere degli uomini. Nella categoria dei 

 
22 Si veda a tal proposito: SINGH, 1994, p. 211. 
23 Si veda a tal proposito: SINGH, 1994, p. 212. 
24 “La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución”. 
25 Si veda in tal senso: GUDYNAS, 2011a, p. 87-88. 
26 “Derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”. 
27 Si veda a tal proposito: ACOSTA, 2011, p. 355. 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 6  NOVA SÉRIE    2020  PRIMAVERA/VERÃO 

224 
 

diritti della natura, che possono essere chiamati “diritti ecologici”28, la natura è presa in 

considerazione come un ente a sé stante, come il vero titolare dei diritti e di conseguenza 

riceve tutela a prescindere da qualsivoglia interesse umano. La natura è, cioè, protetta in 

quanto tale e non per la funzione che possa esercitare in favore degli individui. 

Nel caso dei diritti ecologici si tratta della comparsa di nuovi diritti che 

differiscono per titolarità e interessi protetti dalle categorie giuridiche preesistenti, per questo 

motivo devono essere considerati come una nuova categoria autonoma rispetto alle categorie 

che concernono diritti ascrivibili agli esseri umani. 

In Bolivia l’articolo 5 della Ley n. 71 del 2010 [Ley de derechos de la Madre 

Tierra] riconosce la natura come soggetto collettivo di interesse pubblico. 

I diritti della natura sono previsti nell’articolo 7 della medesima legge e sono: il 

diritto alla vita [a la vida], alla diversità della vita [a la diversidad de la vida], all’acqua [al 

agua], all’aria pulita [al aire limpio], all’equilibrio [al equilibro], al ripristino [a la 

restauración], a vivere senza contaminazioni [a vivir libre de contaminación]. Questi diritti 

non sono un catalogo chiuso, infatti nell’articolo 5 della stessa legge è specificata una apertura 

verso altri diritti della natura che potranno essere ulteriormente previsti nell’ordinamento 

giuridico boliviano. 

Nel caso dei diritti della natura previsti in Bolivia la titolarità dei diritti è in 

capo alla natura ed essa riceve una protezione diretta, a prescindere dagli interessi umani. Per 

questo motivo tali diritti possono essere inquadrati in quella stessa nuova categoria, che va 

sotto il nome di “diritti ecologici”.  

Sia l’Ecuador che la Bolivia prevedono il meccanismo della rappresentanza per 

ovviare al problema relativo all’incapacità della natura di curare i propri interessi. Nella 

Costituzione dell’Ecuador all’articolo 71 è previsto che “ogni persona, comunità, popolo o 

nazione potrà chiedere all’autorità pubblica l’adempimento dei diritti della Natura”29. La 

Costituzione della Bolivia all’articolo 34 afferma che: “qualunque persona, a titolo 

individuale o in rappresentanza di una collettività ha la facoltà di esercitare le azioni giudiziali 

in difesa del diritto ambientale, senza pregiudizio dell’obbligo delle istituzioni pubbliche di 

 
28 Si veda a tal proposito: ACOSTA, 2011, p. 355. 
29 “Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los 

derechos de la naturaleza”. 
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attuarle d’ufficio di fronte agli attacchi contro l’ambiente”30. Di conseguenza gli esseri umani 

agiranno per far valere i diritti della natura nelle opportune sedi. 

In nuova Zelanda il Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 

del 2017 riconosce il fiume Whanganui come una persona giuridica [a legal person]. Inoltre, 

da questa qualificazione del fiume discendono i suoi diritti, poteri e doveri. Nello stesso testo 

è istituito il Te Pou Tupua. Esso è definito il “volto umano” del fiume Whanganui [human 

face of Te Awa Tupua] e, dunque, agisce in suo nome. Per svolgere questa attività, tale ente 

utilizza i poteri e doveri attribuiti dalla legge a tal fine. 

Il riconoscimento del Whanganui River trova il proprio fondamento nella 

cultura del popolo Whanganui Iwi, infatti come è affermato nell’Agreement tra i Whanganui 

Iwi e la Crown, Tūtohu Whakatupua del 30 agosto 2012, vi è il desiderio del popolo radicato 

nella propria cultura di proteggere e prendersi cura del fiume con i propri riti, usanze e 

consuetudini. In tal senso il paragrafo 1.3. precisa che è insito in tal popolo: “il desiderio dei 

Whanganui Iwi di prendersi cura, proteggere, gestire e utilizzare il fiume Whanganui 

attraverso il kawa e il tikanga31 conservati dai discendenti di Ruatipua e Paerangi”32 e, 

dunque, in tal senso questo desiderio parrebbe assumere la forma della nuova categoria 

emergente nel mondo giuridico dei diritti bioculturali33. 

La Corte Constitucional de Colombia nell’ambito di una questione riguardante 

i danni provocati al fiume Atrato, al suo bacino ed ai territori circostanti, dall’attività 

mineraria illegale, con la sentenza T-622 del 2016 risolve la questione relativa alla protezione 

del medesimo fiume. 

In primis la Corte sostiene che in tale caso debba trovare applicazione il 

“principio di precauzione in materia ambientale e per proteggere il diritto alla salute delle 

 
30 “Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar 

las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones 

públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente”. 
31 Le parole ʻkawaʼ e ʻtikangaʼ sono spesso considerate sinonimi, ma occorre precisarne il significato ad esse 

connesso. Il termine kawa è utilizzato per designare “rituali o azioni cerimoniali o protocolli che guidano il 

modo in cui viene ordinata la vita di Maori”. Con il termine tikanga si fa riferimento alle consuetudini, alle 

regole ed ai metodi del popolo Maori e, più in generale, allo strumento che dà ordine alla società. Si veda a tal 

proposito: MAJUREY; ATKINS; MORRISON; HOVELL, 2010, p. 274. Cfr. WILLIAMS, 1971, p. 416-417; 

MEAD, 2003, p. 12. 
32 Whanganui Iwi and the Crown, Tūtohu Whakatupua, 30 August 2012, paragrafo 1.3.: “the desire of 

Whanganui Iwi to care, protect, manage and use the Whanganui River through the kawa and tikanga maintained 

by the descendants of Ruatipua and Paerangi”. Si veda a tal proposito: HSIAO, 2012, p. 371. 
33 Con il termine diritti bioculturali è identificata una categoria di diritti umani, diritti collettivi posti a tutela del 

ruolo tradizionale delle comunità o gruppi dei popoli indigeni di proteggere e amministrare il proprio territorio. 

Si veda a tal proposito: ZANETTI, 2019, p. 269. 
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persone”34. Questo principio che si trova sia nelle fonti del diritto interno colombiano35, sia 

nelle fonti internazionali36, prevede l’utilizzo di misure di precauzione volte ad evitare il 

verificarsi di eventuali danni, anche in mancanza di una certezza scientifica che ricolleghi lo 

svolgimento dell’attività e l’utilizzo di determinati metodi con i danni che possono verificarsi. 

Di conseguenza, risulta chiaro che l’applicazione di questo principio si concretizzi nel 

proibire l’utilizzo di determinate sostanze nell’attività estrattiva anche se non vi è una certezza 

assoluta relativa al verificarsi degli eventuali danni. 

In secundis la Corte individua nel riconoscimento del fiume Atrato come sujeto 

de derechos il mezzo idoneo attraverso il quale proteggere, conservare il fiume e provvedere 

alla restaurazione quando vi siano presenti danni. In tal senso, la Corte Constitucional de 

Colombia “dichiara che il fiume Atrato è soggetto di diritti che implicano la sua protezione, 

conservazione, mantenimento e, nel caso concreto, la restaurazione”37. 

Per la tutela di tali diritti la Corte prevede il meccanismo della tutela e della 

rappresentanza legale del fiume. Questi strumenti sono utilizzati dallo Stato colombiano e 

dalle comunità etniche che vivono nei territori in prossimità del fiume Atrato, pertanto, il 

fiume ed il suo bacino sono rappresentati da un membro delle comunidades accionantes e da 

un delegato dello Stato. 

La Corte stabilisce la formazione, entro tre mesi dalla notifica della sentenza, 

di una commissione di guardiani del fiume Atrato [comisión de guardianes del río Atrato] da 

parte dei rappresentanti legali del fiume, al fine di proteggere, recuperare e custodire lo stesso 

fiume. 

In India, la High Court of Uttarakhand at Nainital riconosce legal 

persons/living persons i fiumi Ganga e Yamuna nel 2017. Il riconoscimento dello status di 

 
34 Sentenza T-622/16 della Corte Constitucional de Colombia, p. 138: “precaución en materia ambiental y para 

proteger el derecho a la salud de las personas”. 
35 Si veda a tal proposito: articolo 1, numero 6 della Ley 99 del 22 dicembre del 1993 [Ley General Ambiental de 

Colombia]: “la formulación de las políticas ambientales tendrán cuenta el resultado del proceso de 

investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al 

principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza 

científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para 

impedir la degradación del medio ambiente”. 
36 Si veda a tal proposito: principio n. 15 della Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del 

1992: “con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de 

precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza 

científica absoluta no deber utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de 

los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. 
37 Sentenza T-622/16 della Corte Constitucional de Colombia, p. 143, punto 9.32: “declarará que el río Atrato 

es sujeto de derechos que implican su protección, conservación, mantenimiento y en el caso concreto, 

restauración”. 
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persona vivente è prospettato dalla stessa Corte come il riconoscimento di un carattere già 

esistente nella società38. 

In conseguenza del riconoscimento dei due corsi d’acqua in termini di legal 

persons sono, inoltre, sanciti i relativi diritti, doveri e responsabilità. 

Per la protezione, la conservazione e la cura dei due fiumi e dei loro affluenti la 

Corte afferma che il Director Namami Gange, il Chief Secretary of the State of Uttarakhand e 

l’Advocate General of the State of Uttarakhand se ne occuperanno in loco parentis. Nei 

procedimenti giudiziari l’interesse dei fiumi Ganga e Yamuna verrà rappresentato 

dall’avvocato generale. 

 

 

6. COSA COMPORTA LA PREVISIONE DEI DIRITTI DELLA NATURA? 

Nel mondo giuridico l’impostazione che ha imperato per secoli e millenni è 

quella antropocentrica. Secondo l’antropocentrismo l’universo è creato in funzione dell’uomo, 

il quale può lecitamente appropriarsi delle risorse naturali a proprio piacimento ed utilizzarle 

per i suoi fini. Il diritto in questa concezione è modellato solo ed esclusivamente in funzione 

dell’uomo. 

Ora, nel mondo del diritto dei Paesi che hanno accolto le cosmovisioni 

indigene, che predicano la pari dignità di uomo e natura, si è reso necessario mutare il modo 

di scrivere il diritto e le norme. Lo sfondo da tener presente non è più solo ristretto alla 

dimensione umana, ma l’universo giuridico deve essere pensato, ideato e fissato su carta in 

funzione della natura. La natura in questione è quella di cui fa parte l’uomo e con la quale egli 

concorre a formare la categoria degli esseri meritevoli di tutela agli occhi del mondo 

giuridico. La natura o le sue entità sono, perciò, nobilitate a soggetto o a persona giuridica. 

Questo fatto ridisegna i rapporti tra uomo e natura, ne cambia le logiche di una concezione 

antropocentrica fino ad allora dominanti. 

Nello specifico la natura e le sue entità sono considerate nel mondo giuridico 

meritevoli di una particolare tutela. Esse ricevono quella protezione che deriva dalla 

previsione di specifici diritti e dei meccanismi che ne garantiscano l’attuazione e ne puniscano 

le eventuali violazioni. Queste impostazioni giuridiche parrebbero contemplare una svariata 

serie di situazioni che si potrebbero verificare e sembrerebbero non aprirsi spazi a vuoti di 

tutela. Il mondo giuridico ha scardinato la concezione secondo cui i diritti sono appannaggio 

 
38 Si veda a tal proposito: High Court of Uttarakhand at Nainital, March 20, 2017, Mohd. Salim v. State of 

Uttarakhand & others, Writ Petition (PIL) No. 126 of 2014, p. 11. 
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dei soli esseri umani ed ha, inoltre, stabilito nuovi obblighi e responsabilità in capo allo Stato 

ed ai cittadini. 

Nell’ottica di un puro spirito critico, occorre muovere i passi dell’analisi del 

fenomeno dell’affermazione dei diritti della natura considerando anche le perplessità che 

possono emergere. 

In uno scenario dove i Paesi hanno operato tale scelta per difendere al meglio 

la natura emerge un quadro multiculturale molto intenso. La cosmovisione dei popoli indigeni 

è stata posta alla base del riconoscimento della dignità della natura e delle sue entità e della 

conseguente attribuzione di veri e propri diritti. All’affermazione di nuovi diritti, come 

avviene in ogni settore del diritto, corrisponde il formarsi di nuovi obblighi, di nuove forme di 

responsabilità per la violazione dei diritti, di nuovi limiti. È necessario, per questo motivo, 

riflettere su cosa ciò comporti nella vita di tutti i giorni. Le norme giuridiche sono poste come 

generali e astratte, ma allo stesso tempo hanno ripercussioni pratiche. Senza dubbio 

l’affermazione dei diritti della natura comporterà nuovi limiti in capo ai proprietari degli 

animali, ai proprietari terrieri e a chiunque svolga una attività economica che ricavi un profitto 

dalle risorse naturali39. I punti di equilibrio tra gli interessi economici di alcuni soggetti e gli 

interessi della tutela ambientale dovranno essere stabiliti dopo un attento bilanciamento 

operato caso per caso. 

Non si può pensare, però, che questa nuova era dei diritti della natura si fermi 

agli aspetti relativi alla libera iniziativa economica, ma tocca da vicino il concetto di cittadino, 

le abitudini e, più in generale, gli stessi stili di vita degli individui. Ora, in concreto il 

fenomeno di un mutamento negli stili di vita è già presente, seppur in maniera diversa, in vari 

angoli del Pianeta. Il pensiero corre alle tante pratiche che vari Paesi cercano di incentivare o 

disincentivare. Molti Stati con finanziamenti di varia natura e sgravi fiscali cercano di 

incentivare l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e le cosiddette energie pulite. In altri Paesi 

si cerca di ridurre l’utilizzo delle materie plastiche, in quanto costituiscono un rischio per 

l’ambiente per via del loro difficile smaltimento. L’affermazione dei diritti della natura si può 

ascrivere in questa immensa gamma di fenomeni. Tutti i cittadini che compongono gli Stati 

che hanno optato per la scelta della personificazione giuridica della natura o delle entità 

naturali dovranno maturare una coscienza ecologica: alcune delle pratiche di uso comune, fino 

ad ora neutre per il diritto, potrebbero porsi in contrasto con i diritti della natura. Per questo 

 
39 Si veda a tal proposito: ZAFFARONI, 2011a, p. 25-26; 2011b, p. 134-135. 
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motivo, molti Paesi oltre ad affermare i nuovi diritti si preoccupano di fornire l’informazione 

adeguata, di sensibilizzare la popolazione, utilizzando i più svariati strumenti. 

Si è in presenza, utilizzando le parole di Francesco Viola (2019, p. 22), di 

quell’arduo compito di dover fondare la società intera su di un “ethos” comune. Non è sempre 

facile nella società moderna abbandonare gli schemi del consumismo, diffusi a macchia d’olio 

su tutto il Pianeta, per riscoprire una convivenza armoniosa e rispettosa della natura. A parte 

casi eclatanti, non si tratta di un problema di volontà degli individui, ma molto spesso questa 

difficoltà è dovuta alla mancata consapevolezza che un comportamento o una abitudine non 

siano ecosostenibili. Dall’affermazione dei diritti della natura consegue una nuova etica, un 

nuovo modo di essere cittadini, un nuovo modo di vivere le città ed il territorio. Si è aperta 

l’era di quello che può essere definito “Homo Ecologicus”. Gli uomini dovranno prediligere 

un orientamento delle proprie azioni che non contrasti con i diritti della natura. Si tratta di una 

nuova prospettiva, di una nuova concezione a cui lo Stato aspira: il vivere bene inteso come 

armonia tra gli uomini e con la natura. Questa concezione non sembra tradursi in forme di 

ecologismo o ambientalismo estremo. La consapevolezza di vivere in un ambiente dove 

l’essere umano è parte della natura e dove contribuisce con le altre entità naturali a formare un 

tutto vivo porta ad evitare gli sprechi inutili ed ingiustificati. L’utilizzo delle risorse naturali 

non dovrà essere condotto all’estremo e oltre ogni ragionevole criterio solo per il guadagno 

personale. Inoltre, occorrerà evitare l’impiego di sostanze nocive, inquinanti o pericolose. 

La portata dell’affermazione dei diritti della natura o delle sue entità, poggiata 

sulle solide basi della cosmovisione indigena, è tale da costituire un fenomeno, che 

utilizzando le parole di Henryk Skolimowski40, può essere ricondotto all’Umanesimo 

Ecologico. Per prima cosa occorre analizzare le caratteristiche individuate da Skolimowski 

dell’Umanesimo Ecologico per verificare, poi se il fenomeno del recepimento della 

cosmovisione indigena nei testi giuridici in materia ambientale possa essere ascritto in questa 

categoria di pensiero. 

Nell’Umanesimo Ecologico Skolimowski (1981, p. 54) individua un 

collegamento, una unione tra la filosofia dell’uomo e la filosofia della natura. Vi è, cioè, una 

unità tra il mondo naturale e quello umano. In questa visione è riconosciuto ai due mondi lo 

stesso valore. L’equilibrio umano è strettamente connesso a quello ecologico. 

Skolimowski (1981, p. 54-55) individua i principi dell’Umanesimo Ecologico 

ed essi sono: 

 
40 Si veda a tal proposito: SKOLIMOWSKI, 1981, p. 53-89. 
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• Il concetto di governare e sfruttare la natura e le sue risorse deve essere 

abbandonato per quello di gestione/amministrazione. Si tratta di una gestione che presuppone 

il mantenimento e la cura, la “trasformazione creativa” e noi uomini dobbiamo portare avanti 

“la fiaccola dell’evoluzione”41, cioè l’uomo deve provvedere ad una gestione ecosostenibile 

che garantisca il perpetuarsi dei cicli vitali della natura ed il loro rafforzamento; 

• Il mondo è un santuario: l’habitat in cui viviamo è la fonte “della nostra 

cultura”, “del sostentamento spirituale”, si tratta di “luoghi in cui noi ci stupiamo del 

mondo”42. Inoltre, noi uomini siamo i sacerdoti del santuario, nel senso che dobbiamo 

mantenere la santità dei luoghi e aumentarne la spiritualità43, in altri termini: rispettare quei 

luoghi e favorirne il prosperare; 

• La conoscenza non deve essere tesa allo sfruttamento spietato della 

natura, ma deve aiutare l’essere umano a mantenere l’equilibrio fisico e spirituale ed aprire la 

strada ad ulteriori evoluzioni personali44. 

Vi sono in questi principi numerose similitudini con i valori delle cosmovisioni 

indigene: la gestione coscienziosa ed equilibrata delle risorse naturali, la protezione di una 

natura considerata come se fosse sacra e la funzione riconosciuta alla natura di essere 

sostentamento e forza per l’essere umano in quanto aiuta a mantenere e conseguire 

l’equilibrio fisico e spirituale. L’ingresso di queste concezioni nel mondo giuridico dei Paesi 

che hanno riconosciuto alla natura o alle sue entità il carattere di soggetto di diritti o di 

persona giuridica, con la conseguente affermazione dei relativi diritti, ha dato avvio ad una 

nuova fase. Si tratta di un fenomeno ascrivibile ad una nuova era che può essere definita 

“Umanesimo Ecologico”. 

 

 

7. CONCLUSIONI 

In uno scenario dove la cultura sembrerebbe aver trovato posto come valore 

fondante la persona umana, le democrazie moderne stanno offrendo la possibilità ai popoli 

che compongono i Paesi di vedere accolte le proprie istanze. I popoli indigeni, anche grazie 

all’intensa attività dei propri movimenti e partiti, portano avanti i propri valori e ne chiedono 

il riconoscimento da parte dello Stato. In tale quadro si sviluppa una nuova epoca che può 

 
41 Cfr. SKOLIMOWSKI, 1981, p. 54. 
42 Cfr. SKOLIMOWSKI, 1981, p. 54-55. 
43 Cfr. SKOLIMOWSKI, 1981, p. 55. 
44 Cfr. SKOLIMOWSKI, 1981, p. 55. 
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essere definita “Umanesimo Ecologico”. I valori della cosmovisione indigena che nobilitano 

la natura ad essere vivente, posta su un livello di dignità pari a quello dell’essere umano, 

fanno il loro ingresso nei testi giuridici e nella giurisprudenza. La natura e le sue entità 

divengono in alcuni ordinamenti giuridici soggetti o persone con propri diritti. Tale fatto 

comporta non pochi mutamenti: cambia il modo di scrivere il diritto, emerge una nuova 

concezione di cittadinanza e si appresta un inedito sistema di protezione ambientale. 

Nel presente lavoro sono state analizzate le esperienze di Ecuador, Bolivia, 

Nuova Zelanda, Colombia e India, perché in esse si scorge un intenso influsso dei valori 

culturali delle proprie tradizioni negli innovativi sistemi di protezione ambientale. 

L’introduzione dei diritti della natura, oltre ad aver dato risposte alle istanze di 

riconoscimento dei valori culturali, pongono nuovi stili di vita ed un nuovo concetto di 

cittadinanza. L’essere umano è ora chiamato ad impostare la propria esistenza in chiave 

ecosostenibile, nel rispetto dei nuovi diritti emersi. Di certo si tratta di un fenomeno nascente 

che non sembrerebbe conoscere confini, si sviluppa in Paesi distanti culturalmente e 

geograficamente tra loro.  

L’analisi nel presente lavoro ha esaminato il rapporto tra diritto e cultura ed i 

meccanismi con cui la sensibilità ambientale ha fatto il proprio ingresso nei sistemi giuridici 

di alcuni Paesi. Volendo porre le basi per ulteriori riflessioni, si potrebbe formulare un 

importante interrogativo: i valori delle culture dei popoli che compongono uno Stato 

potrebbero portare all’innovazione giuridica al pari di quanto avvenuto in materia ambientale? 

Si tratta di una questione che non può trovare risposta nel presente lavoro, ma soltanto il 

tempo e l’emergere di fenomeni analoghi potranno dimostrare se l’innovazione giuridica 

possa essere fondata sui valori della cultura tradizionale in ogni settore o se resterà solo 

appannaggio della materia ambientale. 
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RESUMO:  

A previsão de instrumentos jurídicos de participação popular direta, principalmente de 

iniciativa popular, inclusive no interesse de cidades, é tomada, geralmente, como índice de 

aumento do grau de democracia no Brasil. Por meio da verificação das normas em três 

Municípios, Fortaleza, Porto Alegre e São Paulo, podem ser notadas as previsões normativas 

de tal instrumento, mas, por meio de análise de filosofia crítica do direito, observa-se que a 

realidade é inversa ao senso comum dominante. A previsão normativa de instrumentos de 

participação popular captura a realidade social na linguagem do direito e impede o acesso do 

povo ao exercício do poder político de forma autônoma e incondicionada, permitindo controle 

e repressão estatais com maior eficiência. 

PALAVRAS-CHAVE: Iniciativa popular. Interesse das cidades. Participação popular. 

Efetividade. Filosofia crítica. 

 

ABSTRACT:  

The forecast of legal instruments of direct popular participation, mainly of popular initiative, 

including in the interest of cities, is generally taken as an index of increase in the degree of 

 
1 Mestre em Direito Constitucional pela PUC/SP. Bacharel em Direito e Filosofia pela PUC/SP. Membro do 

Grupo de Pesquisa Crítica do Direito e da Subjetividade Jurídica, da FADUSP. Assistente Jurídico no TJSP. E-

mail: leogodoyd@gmail.com  

mailto:leogodoyd@gmail.com


 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 6  NOVA SÉRIE    2020  PRIMAVERA/VERÃO 

238 
 

democracy in Brazil. Through the verification of the rules in three Municipalities, Fortaleza, 

Porto Alegre and São Paulo, the normative predictions of such an instrument can be noted, 

but, through analysis of the critical philosophy of law, it is observed that the reality is inverse 

to the dominant common sense. The normative provision of popular participation instruments 

captures social reality in the language of law and prevents people's access to the exercise of 

political power in an autonomous and unconditional way, allowing for more efficient state 

control and repression. 

KEYWORDS: Popular initiative. Interest of cities. Popular participation. Effectiveness. 

Critical philosophy. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A participação democrática direta dos cidadãos no exercício do poder político é 

considerada um dos baluartes do índice de redemocratização da sociedade brasileira com o 

advento da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Nesse sentido, os principais instrumentos 

jurídicos especificamente criados para viabilizar tal prática de democracia são amplamente 

conhecidos: referendo, plebiscito e iniciativa popular. 

Por um lado, observando-se as previsões normativas abstratas, pode-se 

entender que houve uma tentativa de avanço da inclusão do povo nos rumos políticos do país, 

pela disponibilização de novas vias de acesso direto aos temas e às decisões que sobre eles 

adotará o poder público estatal. O entendimento predominante é que tal tentativa é válida, 

desejável e apenas subutilizada, na prática, pelos brasileiros. Entretanto, conforme aqui se 

pretenderá analisar, uma perspectiva crítica pode fornecer elementos que contradigam o senso 

comum vigente acerca da qualidade da previsão normativa de instrumentos de participação 

popular democrática direta. 

Logo, o que se almeja neste estudo é, a partir da verificação da previsão 

normativa abstrata da iniciativa popular no interesse das cidades, verificar, sob uma 

perspectiva crítica, da materialidade social contemporânea, que tal instrumento pode ser 

entendido como vulneração da possibilidade real de participação do povo no poder público e 

em suas tomadas de decisão política. 
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2. A INICIATIVA POPULAR NO INTERESSE DAS CIDADES: PREVISÕES 

JURÍDICAS GERAIS E EXEMPLOS 

A iniciativa popular propõe um debate político que surge de constatações, em 

tese, espontâneas, surgidas justamente da percepção do próprio povo acerca de algum tema 

que lhe é caro e que, segundo seu entender, deve ser abordado para fins de regulamentação 

normativa. Com ela, então, segundo posição doutrinária dominante, “abrem-se as portas do 

processo de decisão aos cidadãos”2, quebrando-se o monopólio que os representantes políticos 

possuem acerca dos debates que envolvem os atos pertinentes à vida política do Estado. 

 

[...] Neste mecanismo não participam os representantes 

ou só o fazem como órgãos auxiliares. E, enquanto o 

referendo atua como freio às pretensões expansivas dos 

poderes públicos – ratificando ou não suas decisões -, a 

iniciativa popular o faz como espora – que mobiliza temas 

evitados pelos representantes – enriquecendo a agenda 

pública com novos conflitos. Metaforicamente, o 

referendo seria um freio e a iniciativa popular um ferrão.3 

 

Nessa perspectiva, pode-se dizer, então, como proposta conceitual, que a 

iniciativa popular é o instrumento de democracia semidireta, por meio do qual se verifica um 

direito político, para que parcela do povo possa apresentar um tema seja objeto de deliberação 

institucional e, posteriormente, receba a chancela estatal para se tornar norma jurídica4.  

E, relevando-se tal compreensão, uma das previsões da CF/88 acerca da 

iniciativa popular versa sobre sua implementação nos Municípios, e mais, no interesse da 

cidade. Trata-se do inciso XIII do artigo 29, que prevê, quanto à capacidade de auto-
 

2CENICACELAYA, María de las Nieves. Participación ciudadana. Teoría y práctica de la democracia 

semidirecta. La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 2008, p. 86. (traduzimos). 
3CENICACELAYA, María de las Nieves. Participación ciudadana. Teoría y práctica de la democracia 

semidirecta. La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 2008, p. 86. (traduzimos) 
4Acerca da vasta bibliografia existente sobre o tema, citam-se, para compreensão abrangente: ARAUJO, Luiz 

Alberto David. NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito constitucional. 16ª ed., atual. até a E.C. 68 

de 21 de dezembro de 2011. São Paulo: Verbatim, 2012, p. 273. ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Ciência 

política, estado e direito público. Uma introdução ao direito público da contemporaneidade. 2ª ed., São Paulo: 

Verbatim, 2014, p. 202. DALLARI, Dalmo de Abreu. Teoria geral do estado. 31ª ed., São Paulo: Saraiva, 

2012, p. 153. SAMPAIO, Nelson de Souza. O processo legislativo. São Paulo: Saraiva, 1968, p. 26. BASTOS, 

Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 22ª ed., rev. e atual. por Samantha Meyer-Pflug. São Paulo: 

Malheiros, 2010, p. 405. POUSO, Renata Gonçalves Pereira Guerra. Iniciativa popular municipal. Ferramenta 

de legitimação da democracia. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 53. 
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organização municipal, que um preceito a ser observado é a “iniciativa popular de projetos de 

lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, 

pelo menos, cinco por cento do eleitorado”. 

Os Municípios, no Brasil, conforme o caput do referido artigo 29, são regidos 

por Leis Orgânicas próprias, que deveriam ser elaboradas e votadas no prazo de seis meses a 

partir da promulgação da Constituição do respectivo Estado-membro (artigo 11, parágrafo 

único, ADCT), e cuja limitação material compreende tanto os princípios da CF/88, quanto os 

da Constituição estadual, bem como os preceitos contidos nos artigos 29 e 29-A. É justamente 

por suas Leis Orgânicas que deverão os Municípios regular a iniciativa popular em seus 

respectivos territórios, já que é ali que “devem disciplinar a participação dos eleitores no 

processo legislativo municipal”5. 

E, apesar dessas restrições, observe-se que, no que tange à possibilidade de 

iniciativa popular, grande liberdade de conformação e de abrangência foi conferida à previsão 

desse instrumento no âmbito municipal. Isso porque, ainda que se trate de mecanismo voltado 

ao Município como um todo, vislumbra a própria CF/88 a possibilidade de seu exercício para 

questões de interesses pulverizados dentro da unidade territorial, ou seja, prevê-se a hipótese 

de iniciativa popular no interesse não só da unidade total, o próprio Município, mas também 

no interesse de bairros, por exemplo. 

Outro relevante aspecto nesse sentido é a previsão constitucional acerca da 

possibilidade de iniciativa popular que incida sobre os interesses da cidade. Aqui, a própria 

CF/88 fez diferenciação expressa entre o Município, ente federado, unidade político-

administrativa estatal, e a cidade, unidade sociopolítica, cuja função é a organização da vida 

em comunidade local. 

Sobre o tema, Jose Roberto Dromi afirma:  

 

A vizinhança e a interrelação societária dos povos, 

bairros e distritos, urbanos ou rurais, requerem uma 

organização promovida pelos cidadãos que se encarregue 

de administrar os interesses locais da comunidade. Por 

tradição – e legislação – essa comunidade local se 

conhece com o nome de município, célula política 

essencial da estrutura orgânica da administração geral do 

 
5FERREIRA, Pinto. Comentários à constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989, Vol. II, p. 276.  
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Estado, encarregada da administração e execução de 

obras e serviços públicos de interesse local. [...] É assim 

que se reconhece a necessidade de redimensionar, 

revitalizar e readaptar o ‘município’, como unidade 

política, e a ‘cidade’, como unidade social.6 

 

Ora, tal distinção amplia, em teoria, o objeto material possível da iniciativa 

popular no âmbito municipal, agora sob o prisma do interesse da cidade. Permite, por 

exemplo, que haja projetos diretos sobre política urbana, inclusive no tocante à função social 

da cidade e garantia do bem-estar de seus habitantes (nos termos do artigo 182, da CF/88). 

Estar-se-ia até mesmo diante de hipótese que viabilizaria a utilização do referido instrumento 

de participação direta sobre assuntos do Plano Diretor, como “instrumento básico da política 

de desenvolvimento e de expansão urbana” (artigo 182, § 1º, CF/88) e quiçá na possibilidade 

de formulação de projetos para atos administrativos voltados à disciplina dessa legislação 

municipal específica. 

Poder-se-ia cogitar, ademais, de projeto popular voltado à adoção das medidas 

constitucionalmente previstas para a promoção do adequado aproveitamento do solo urbano, 

como o parcelamento ou edificação compulsórios, imposto sobre a propriedade predial e 

territorial urbana progressivo no tempo e até mesmo desapropriação (medidas essa previstas 

como faculdades do Poder Público municipal no artigo 182, § 4º, CF/88). A iniciativa popular 

no interesse da cidade, então, seria passível de utilização nos casos em que não houvesse a 

adequada utilização da propriedade urbana, em desobediência à função social da cidade, por 

exemplo. O que se pode dizer, pelo menos, é que a CF/88 não veda tal hipótese 

expressamente. 

De qualquer forma, não previu a CF/88 expressamente nem a forma de 

apresentação do projeto (articulado ou simples), nem a forma de processamento do projeto 

(iniciativa direta ou indireta). Tais temas restaram delegados à função legislativa ordinária de 

cada esfera da Federação, que deveria, então, disciplinar o tema à luz das bases 

constitucionais7, sendo tal tarefa, no âmbito municipal, cabível às Leis Orgânicas, como 

instrumento máximo de autodeterminação da unidade federativa. 

 
6Federalismo y municipio. 2ª ed., actual. y ampl. Mendoza: Ciudad Argentina, 1983, p. 137/138. (traduzimos) 
7Conforme Maria Benevides observa: “[...] O novo texto constitucional estabeleceu piso mínimo de assinaturas, 

deixando a regulamentação do processo para lei [...]. Existe, portanto, amplo espaço para apresentação de vários 

pontos a serem definidos, como: matérias sobre as quais poderá versar a iniciativa; processo de coleta, 

responsabilidade e garantia de assinaturas; discussão sobre projeto já ‘articulado’ ou proposta temática; 
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Nesse sentido, saliente-se que a análise pormenorizada da previsão da 

iniciativa popular em suas Leis Orgânicas seria inviável, haja vista a quantidade e 

heterogeneidade dessas unidades federativas, hoje, no Brasil. Assim, para fins de exposição 

no presente tópico, apresentar-se-ão apenas três Municípios que, conforme se entende, 

demonstram exemplos mais trabalhados ou mais pormenorizados de previsão de iniciativa 

popular, quais sejam, Fortaleza, Porto Alegre e São Paulo (esse último, simplesmente porque 

é o local onde se desenvolve o presente estudo). 

De qualquer maneira, deve-se observar que as Leis Orgânicas municipais, em 

termos federativos, estão sujeitas aos limites já declinados alhures, previstos no artigo 29, da 

CF/88, inclusive sob a fixação de número percentual mínimo para a previsão de iniciativa 

popular, qual seja, 5% do eleitorado (artigo 29, inciso XIII). Ademais, uma ampla e sólida 

autonomia municipal, hoje garantida expressamente no artigo 18, caput, da CF/888, era 

reclamo antigo da doutrina pátria dominante, que almejava o fim de um regime jurídico 

centralizador e sufocante ao qual estavam submetidos os Municípios no regime ditatorial 

instaurado sob a Constituição de 1967 e a Emenda nº. 01/1969 no país, conforme observava, 

por exemplo, Raul Machado Horta 

 

[...] A organização do Município passaria a constituir 

competência de auto-organização de nível local, através 

de leis municipais dessa natureza. A Constituição do 

Estado prescreveria os princípios gerais dessa 

organização, partindo das regras preexistentes da 

Constituição Federal, de modo a assegurar, no Município, 

a estrutura republicana, representativa e democrática da 

organização local, sem aprisioná-la na uniformidade de 

organização simétrica.9 

 

 
encaminhamento formal da proposta etc. É evidente que tais questões envolvem aspectos técnicos específicos em 

cada nível – municipal, estadual e federal [...].” cf. A cidadania ativa. Referendo, plebiscito e iniciativa popular. 

São Paulo: Ática S.A., 1991, p. 169.  
8Tal dispositivo ainda é reforçado pela hipótese de possibilidade de intervenção federal no Estado-membro que 

desrespeitar a autonomia municipal, nos termos do artigo 34, inciso VII, alínea ‘c’, da CF/88, tudo a demonstrar 

a preocupação do constituinte com a preservação e a afirmação do poder local na nova realidade jurídico-

constitucional brasileira.  
9Direito constitucional. 5ª ed., rev. e atual. por Juliana Campos Horta. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 598.  
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Assim, é nas Leis Orgânicas que estão previstos os meios de desenvolvimento 

da soberania popular, sob o regime político democrático juridicamente adotado no Brasil, 

observados os princípios da CF/88, da Constituição do respectivo Estado, além dos preceitos 

do artigo 29 e do artigo 29-A, ambos da CF/88. 

Nessa esteira de raciocínio, o Município de Fortaleza, Capital do Estado do 

Ceará, que possuía 1.695.404 eleitores em 201910, apresenta grande disciplina de instrumentos 

de participação popular em sua Lei Orgânica. Estão previstos inicialmente em seu artigo 5º : 

 

A iniciativa popular de lei, o plebiscito, o referendo, o 

orçamento participativo e o veto popular são formas de 

assegurar a efetiva participação do povo nas definições 

das questões fundamentais de interesse coletivo. 

 

A iniciativa popular, ademais, é apresentada no artigo seguinte como 

instrumento apto a garantir a gestão democrática da cidade e seu campo de abrangência é 

apresentado para englobar “planos, programas e projetos de desenvolvimento” (artigo 6º, 

inciso IV). Mais à frente, repete-se a mesma fórmula sintética do artigo 61, caput, da CF/88, 

atribuindo-se de forma genérica aos cidadãos o poder de iniciativa legislativa (artigo 46, 

caput). 

Os artigos 59 a 62 da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, ademais, 

conferem tratamento especial à iniciativa popular, entendida, ali, como meio peculiar de 

exercício da soberania popular (artigo 59, inciso IV). Depois, segue a disciplina do referido 

instrumento no âmbito do Poder Legislativo municipal (artigo 60) e no âmbito do Poder 

Executivo (artigo 61).  

No tocante ao âmbito legislativo, tal instrumento de participação popular teve 

ampla consagração. Quanto às hipóteses materiais de sua incidência, tem-se a possibilidade de 

apresentação de projetos de lei, projetos de emenda à própria Lei Orgânica e, ainda, a figura 

do veto popular à execução de leis (artigo 60, incisos I a III). Deve-se observar que, aqui, a 

disciplina de iniciativa para emenda à Lei Orgânica equivale, dentro das balizas teóricas 

anteriormente traçadas, à iniciativa popular constitucional, uma vez que incide diretamente 

sobre o documento que organiza a unidade federativa em suas bases jurídicas, guardadas as 

 
10Dados obtidos junto ao sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral. cf. disponível em:< 

http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/consulta-por-municipio-zona>, acesso em: 25.jan.2020.  
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devidas proporções entre a Constituição Federal e as Leis Orgânicas municipais (por exemplo, 

quanto às questões dos limites federativos da auto-organização do poder local). 

De qualquer maneira, permite-se ao povo de Fortaleza que apresente, mediante 

assinatura de 5% do eleitorado11 (artigo 60, caput), projetos voltados à emenda da própria Lei 

Orgânica municipal, bem como projetos de leis ordinárias, tendo ocorrido, além disso, 

disciplina pormenorizada do processo legislativo municipal atinente às propostas populares 

apresentadas. Dessa maneira, tais propostas serão inscritas na ordem do dia da Câmara dos 

Vereadores, de forma prioritária (artigo 60, § 1º), devendo ser discutidas e votadas em prazo 

máximo de 60 dias (artigo 60, § 2º), sob pena de irem automaticamente para votação, 

independente de existir, ou não, parecer sobre elas (artigo 60, § 3º). Resguarda-se, por fim, o 

direito de manifestação no Plenário da Casa legislativa a representante popular. 

Ainda, preocupação sensível houve acerca das modificações ou revogação de 

legislação oriunda de iniciativa popular, conforme se denota no artigo 60, § 5º, da Lei 

Orgânica do Município de Fortaleza: 

 

§ 5º A alteração ou revogação de uma lei, cujo projeto 

seja originário de iniciativa popular, quando feita por lei, 

cujo projeto não teve iniciativa do povo, deve ser 

obrigatoriamente submetida a referendo popular. 

 

Pode-se verificar, então, que a preocupação não se limita ao âmbito do 

processo legislativo do projeto de iniciativa popular, tendo como foco principal a permanência 

da legislação daí surgida no âmbito do ordenamento jurídico municipal, uma vez que a 

alteração ou revogação de qualquer lei fruto de iniciativa popular implica consulta direta ao 

povo, diga-se: automática consulta popular (já que o texto não determina qualquer espécie de 

autorização ou convocação pelo Poder Legislativo local). Trata-se de previsão que eleva ao 

máximo o respeito, pois, em tese, à atividade de participação popular direta no exercício do 

poder político. 

No tocante à iniciativa popular no âmbito do Poder Executivo, tem-se 

interessante regulamentação das hipóteses de participação popular no interesse de bairros ou 

distritos. Inicialmente prevê-se que 5% do eleitorado municipal é apto a apresentar “planos, 

programas e projetos de desenvolvimento urbano” (artigo 61 inciso I), bem como “veto 

 
11Aproximadamente 84.770 eleitores.  
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popular a obra pública ou privada considerada contrária ao interesse público ou prejudicial ao 

meio ambiente” (inciso II), sendo que, nesse último caso, a obra cuja vedação se pretenda será 

submetida a referendo popular (artigo 61, § 2º). 

Quanto aos interesses setoriais dentro do Município, determina a Lei Orgânica 

(artigo 61, § 1º) que os projetos, planos e programas poderão ser apresentados no interesse de 

bairros ou distritos, com a assinatura de 5% dos eleitores que se localizem em cada uma 

dessas áreas geográficas12. Tal determinação, segundo crê a doutrina dominante sobre o tema, 

prima pela efetivação do princípio da soberania popular no âmbito municipal, permitindo que 

a parcela do povo diretamente interessada em determinado aspecto de regulamentação de sua 

vida cotidiana exija do Poder Público, por iniciativa popular, a medida jurídica, ou 

administrativa, que entende pertinente. 

No caso do Município de Porto Alegre, sua Lei Orgânica traz consigo a dicção 

da soberania popular adaptada da própria CF/88, apresentando em seu artigo 1º, parágrafo 

único, a seguinte disposição: “Todo o poder do Município emana do povo porto-alegrense, 

que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Lei 

Orgânica”. Fixa, ainda, como compromisso fundamental do Município a promoção da vida 

digna dos seus habitantes, mediante, dentre outros, a participação popular nas decisões (artigo 

5º, inciso III), tudo a demonstrar que a Democracia semidireta foi adotada como tônica do 

texto regente daquela unidade federativa. 

Assim é que, em um Município com 1.078.143 eleitores13, existem diversas 

previsões acerca da participação popular e, em especial, da iniciativa, a começar pela própria 

existência de um Capítulo próprio destinado ao tema em sua Lei Orgânica (Capítulo VII – Da 

Soberania e da Participação Popular, pertencente ao Título I – Da organização do Município, 

Poderes Executivo e Legislativo). Nesse Capítulo, define-se a condição de existência da 

soberania popular também pautada na consecução do objetivo de garantir a todos condições 

dignas de existência, sendo uma de suas manifestações a iniciativa popular (artigo 97, caput e 

inciso IV). 

E, da mesma forma como ocorreu no Município de Fortaleza, a iniciativa 

popular como instrumento de participação direta do povo no exercício do poder político 

recebeu tratamento diferenciado, já pelo aspecto da possibilidade de apresentação de projetos, 

 
12Observe-se a dicção literal do referido dispositivo: “Artigo 61. [...] § 1º Quando se tratar de interesse específico 

no âmbito do bairro ou distrito, a iniciativa popular ou o veto popular poderá ser tomado por 5% (cinco por 

cento) dos eleitores inscritos ali domiciliados.”  
13Dados obtidos no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, disponível em: < 

http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/consulta-por-municipio-zona>, acesso em 25.jan.2020.  
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por 5% do eleitorado14, de leis ordinárias e também de emendas à Lei Orgânica em seu âmbito 

material de abrangência (artigo 98, incisos I e II). Também se particulariza a questão dos 

interesses setoriais de bairros e distritos, cujos projetos de iniciativa deverão ser apresentados 

por 5% dos eleitores “inscritos ali domiciliados” (artigo 98, § 1º). 

Também no tocante a regras especiais do processo legislativo das propostas de 

iniciativa popular possui a Lei Orgânica de Porto Alegre disciplina específica, determinando-

se, então, que a Câmara Municipal ficará responsável por sua recepção, verificando o 

cumprimento dos requisitos exigidos e, uma vez vencida tal etapa, conferirá tramitação de 

urgência ao projeto (artigo 98, § 2º), assegurando-se o direito de discussão e defesa do projeto 

por representante popular especialmente designado. 

Impende observar, aqui, que se inclui a possibilidade de discussão do projeto 

por representante dos autores da proposta popular, o que não se encontra em disposições 

quejandas acerca do processo legislativo. Tal previsão permite, em tese, maior contato entre 

os proponentes e os representantes políticos encarregados da aprovação final do projeto, 

contribuindo, assim, para o melhor desenvolvimento das ideias subjacentes à iniciativa 

popular. 

Aliás, é justamente no que tange à grande possibilidade de discussões e 

apresentações de manifestações orais por parte do povo que se destaca a Lei Orgânica do 

Município de Porto Alegre. Isso porque existe a previsão de outro instrumento de participação 

que, segundo se entende, bem complementa a utilização da iniciativa popular, qual seja, o 

instituto da Tribuna Popular. Confira-se, pois, o teor do artigo 100, da referida Lei Orgânica: 

 

Art. 100 – Fica instituída a Tribuna Popular nas sessões 

plenárias ordinárias e extraordinárias da Câmara 

Municipal, bem como na Praça Montevidéu - largo 

fronteiro à Prefeitura Municipal, podendo dela fazer uso: 

I – entidades sindicais com sede em Porto Alegre, 

entidades representativas de moradores ou outras que 

tenham atuação no âmbito municipal, reconhecidas ou 

registradas como tais; 

 
14Aproximadamente 53.900 eleitores.  
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II – entidades que, mesmo não tendo caráter municipal, 

venham a apresentar questões de relevância para a 

população de Porto Alegre. 

 

Pois bem. Tal instituto permite que organizações da sociedade civil disponham 

da utilização da palavra, por dez minutos15, mediante inscrição prévia de representante da 

entidade, desde que esteja portando “traje passeio completo”16, sobre qualquer assunto que 

seja de interesse da população de Porto Alegre, ainda que não se trate de organização de 

caráter municipal. 

A Tribuna Popular complementaria, então, a possibilidade de discussão e 

defesa de projetos de iniciativa popular municipais, viabilizando maior amplitude e 

pluralidade no debate das questões postas sob apreciação dos representantes políticos e de 

interesse do povo. Tal fato se mostra ainda mais abrangente quando se trate de iniciativa sobre 

projetos de interesse de bairros e distritos, permitindo uma grande permeabilização dos 

argumentos políticos nos estratos sociais efetivamente interessados nas medidas propostas. 

Por fim, no Município de São Paulo, tem-se o maior número de eleitores em 

um Município brasileiro. Trata-se de 8.962.185 inscritos regularmente junto à Justiça 

Eleitoral, demonstrando o vulto que ganha a hipótese de participação popular direta nos 

interesses locais nesta unidade da Federação pátria. E, desde logo, observa-se que há relevo 

especial para o tema do presente estudo em dois princípios que são fixados no artigo 2º como 

diretrizes para a organização municipal, quais sejam, “a prática democrática” (inciso I) e “a 

soberania e a participação popular” (inciso II). 

Dessa forma, natural que houvesse a previsão de instrumentos de participação 

direta do povo no exercício do poder político, o que efetivamente foi feito já no artigo 5º da 

Lei Orgânica, que, apesar de não reproduzir exatamente o teor do artigo 1º, parágrafo único, 

da CF/88, apresenta redação similar, nos seguintes termos: 

 

Art. 5º - O Poder Municipal pertence ao povo, que o 

exerce através de representantes eleitos para o Legislativo 

 
15Segundo informações da própria Câmara Municipal de Porto Alegre. Disponível em: < 

http://www2.camarapoa.rs.gov.br/default.php?p_secao=196>, acessado em: 30.mai.2014.  
16Nos termos da Resolução nº. 219/2000, da Câmara Municipal, exigência, ademais, constante do próprio 

modelo-padrão de requerimento disponibilizado no sítio eletrônico do órgão do Poder Legislativo. Disponível 

em: < http://lproweb.procempa.com.br /pmpa/prefpoa/camarapoa/usu_doc/tribuna.pdf>, acesso em: 

30.mai.2014.  
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e o Executivo, ou diretamente, segundo o estabelecido 

nesta Lei. 

 

A iniciativa popular vem logo depois, prevista como forma de exercício do 

poder pelo povo, abrangendo desde tal início das previsões legislativas as hipóteses de 

emenda à própria Lei Orgânica e projetos de lei no interesse do Município, da cidade ou de 

bairros (artigo 5º, § 1º, inciso II). 

Nos termos do artigo 36, caput e inciso III, a emenda à Lei Orgânica pressupõe 

proposta subscrita por, no mínimo, 5% dos eleitores do Município, inexistindo qualquer 

diferença de tramitação ou de efeitos de rejeição ou alteração do projeto em relação às demais 

hipóteses de proposta de emenda à Lei Maior do Município. 

A iniciativa popular legislativa é prevista como hipótese genérica de iniciativa 

de processo legislativo no artigo 37, caput, que não particulariza a espécie de legislação que 

daí pode advir (não se especifica lei ordinária, lei complementar, decretos etc.). E, sob 

regramento específico, nenhum esclarecimento é adotado no artigo 44 da Lei Orgânica, que 

aborda novamente o tema. Dessa forma, apenas se esclarece novamente que o quorum para as 

hipóteses de iniciativa popular será de 5% do eleitorado, garantindo-se tramitação especial e 

urgente aos projetos, bem como possibilidade de defesa oral dos mesmos aos representantes 

dos autores das propostas, tudo nos termos em que optar por disciplinar o Regimento Interno 

da Câmara Municipal. 

Essa é toda a previsão acerca da iniciativa popular no maior Município 

brasileiro, deixando a Lei Orgânica de esclarecer pontos de grande relevo, como, por 

exemplo, se o eleitorado exigido para os projetos no interesse dos bairros deverá ser o do 

Município todo ou apenas da circunscrição interessada na medida. Diz apenas o artigo 44 que 

serão exigidos 5% do eleitorado nessa hipótese. Ainda, não se previu a possibilidade de 

efetiva discussão do projeto por representante dos autores populares da iniciativa ou os efeitos 

da tramitação dita especial do processo legislativo das propostas populares. 

Assim, diante do que fizeram outros Municípios bem menos populosos, mas 

com maior difusão dos ideais democráticos, São Paulo ficou muito aquém do que poderia em 

termos de previsão normativa positivada da participação popular direta por meio da iniciativa 

popular em sua Lei Orgânica. 
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3. O SENSO COMUM DOS JURISTAS E A FILOSOFIA CRÍTICA DO DIREITO 

Conforme se observou na Introdução ao presente estudo, as previsões 

normativas abstratas acerca da iniciativa popular no interesse da cidade produzem um 

discurso dominante sobre o significado que ensancham no direito e na própria constituição da 

sociedade brasileira. É o denominado senso comum dos juristas. 

Esse senso comum tende a identificar a iniciativa popular no âmbito municipal, 

e a no interesse específico da cidade, como decorrência, com um alto ganho em termos de 

aprofundamento democrático constitucional do Brasil pós-198817, apesar de alguns 

identificarem em tais previsões normativas um impeditivo numérico, haja vista o percentual 

inicial de 5% ser muito difícil de obter, resultando a intenção constituinte “prejudicada pela 

realidade concreta”18. 

Não é demais pontuar, contudo, que, já no início do século XIX, Hegel 

identificava as grandes limitações daquilo que denominava sarcasticamente de “sadio senso 

comum”, considerado então o “mais pobre jogo de abstrações”, pronto a afirmar ora uma 

verdade como universal ora uma verdade exatamente oposta, pautando-se sempre em um 

discurso vazio que apela para o vocabulário de essências e necessidades, uma “sofistaria”. 

 

“Tais abstrações vazias – singularidade e universalidade 

a ela oposta, como também a essência que se enlaça com 

um inessencial, e um inessencial que aliás, ao mesmo 

tempo, é necessário – são as potências cujo jogo é o 

entendimento humano percebente, chamado com 

frequência ‘sadio senso comum’. Ele, que se toma como 

sólida consciência real, é, no perceber, apenas o jogo 

dessas abstrações; e em geral é sempre o mais pobre onde 

acredita ser o mais rico. Ao ser agitado por essas 

essências de nada, jogado nos braços de uma para os 

braços da outra, esforça-se alternadamente, através de 

 
17 Basta a consulta aos manuais e cursos de direito constitucional mais difundidos, para que se possa verificar o 

otimismo com que foi recebida, no sentido de implemento democrático, a dita “Constituição cidadã”, citando-se, 

por todos: MENDES, Gilmar. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 6ª ed. rev. e 

atual., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 15-16. e SARLET, Ingo Wolfgang. MARINONI, Luiz Guilherme. 

MITIDIERO, Daniel. Curso de direito constitucional. 2ª tir., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 242 
18 FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1990, Vol. 2, p. 276. 
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sua sofistaria, por manter estável e afirmar já uma 

essência, já o seu contrário exatamente, coloca-se contra 

a verdade; e quanto à filosofia, acha que só se ocupa com 

entes da razão”.19  

 

Esse tipo de percepção identificada por Hegel como senso comum, portanto, 

permitia qualquer entendimento sobre qualquer objeto, sem constituir certeza sobre tais 

objetos a que se dedicava e, por outro lado, apresentando apenas uma espécie de retórica vazia 

sobre o que quer que fosse (passível de afirmação de uma verdade e, depois, de seu contrário, 

sobre a mesma coisa).  

Foi apenas com o surgimento da filosofia crítica, contudo, também no século 

XIX, que uma análise científica não apenas da sociabilidade capitalista como também dos 

pensamentos e práticas sociais aí urgidos foi apresentada pela primeira vez, mostrando a 

natureza real, ideológica, deste senso comum. Assim, a partir da obra de Karl Marx e dos 

estudos sobre teoria do direito que se seguiram, principalmente de Evguiéni Pachukanis, foi 

possível entender não apenas a materialidade das relações sociais capitalistas como também a 

função que o direito e os juristas exercem dentro e para essa mesma materialidade20. Isso 

porque, a partir da premissa de que o capitalismo é um modo de produção da vida humana em 

sociedade, Marx centralizou a materialidade dessa sociabilidade em torno da forma-

mercadoria, basicamente, uma maneira abstrata de equivalência entre todas as relações 

sociais, na qual tudo é passível de atribuição de valor e de troca mercantil, inclusive, e 

principalmente, força de trabalho humana. A finalidade exclusiva de tal construto é a 

autovalorização do valor, por meio da exploração da imensa maioria dos seres humanos por 

alguns poucos. 

 
19HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do espírito. 9ª ed., Trad. de Paulo Meneses. Petrópólis: 

Vozes. Bragança Paulista: Universitária São Francisco, 2014, p. 103-104.  
20 Sobre o tema, importante a seguinte reflexão: “Enquanto a filosofia do direito juspositivista encontra nos 

limites do Estado uma fonte de redução do fenômeno jurídico – reducionismo que gera regozijo para a maior 

parte dos juristas conservadores -, as filosofias do direito não juspositivista transpõem esses limites. O fenômeno 

jurídico será outro, tomado pela perspectiva de que não se apoiam na norma, e sim no poder, padecem do vício 

de uma compreensão genérica do fenômeno jurídico, sem lastreá-lo profunda e especificamente no todo da 

história. Será o marxismo que fará a investigação mais funda e crítica, de toda a filosofia contemporânea, a 

respeito das origens e da manifestação do direito. (...) O marxismo há de identificar os nexos que vinculam o 

fenômeno jurídico atual ao capitalismo. São as relações capitalistas que dão especificidade ao direito tal qual se 

apresenta nas sociedades contemporâneas. A crítica marxista, assim sendo, será plena: não se contenta com 

regiões parciais do fenômeno jurídico e social. Quererá alcançar a totalidade dessas relações e os tipos de 

vínculos específicos dessa totalidade, suas determinações. Amplo em termos de âmbito, profundo em termos de 

estruturas.” in MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do Direito. 6ª ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 

2018, p. 448-449. 
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A mercadoria, pois, como uma forma social21, pressupõe outras formas sociais 

que lhe garantam a existência e a continuidade, sendo o direito uma dessas formas, qual seja, 

a forma jurídica22. Logo, há duas formas de apresentação do vínculo social no capitalismo: 

valor de mercadoria (cuja equivalência abstrata acaba por gerar a ideia de igualdade jurídica) 

e capacidade humana de ser sujeito de direito (com seus corolários da possibilidade de 

autonomia da formação da vontade – contratos e sucessão hereditária – e da capacidade de ser 

titular de propriedade privada). Além disso, o Estado surge com e pelo direito, como aparato 

mediato de dominação de classes, na posição de terceiro quanto à sociedade e às relações de 

produção, diante da necessidade de garantia da paz e do cumprimento dos contratos (ou seja, 

da estabilidade das relações de troca mercantil). Tal mediatidade deve-se à conjuntura de que 

a coerção não poderia ser exercida diretamente por um indivíduo, grupo ou classe sobre os 

demais em uma perspectiva de existência social de seres humanos iguais, proprietários e 

sujeitos de direito livres e autônomos no mercado. O Estado, pois, é a forma política do modo 

de produção capitalista. 

Além disso, o modelo jurídico que regulamenta o acesso dos sujeitos de direito 

ao Estado, à formação da vontade estatal, é realizado também nos moldes em que, no âmbito 

da sociedade civil, das relações ditas privadas, dá-se a circulação mercantil. Aqui o sujeito de 

direito, ali o cidadão. Vem de Pachukanis, pois, também a possibilidade de distinção de um 

“corpus” jurídico voltado às relações no âmbito público23. 

Sobre tal base teórica, então, segue-se uma longa tradição marxista de 

pensamento sobre a natureza e as funções do direito e do Estado no modo de produção 

capitalista, inclusive quanto à natureza e às funções do direito público.  

 

 

 
 

21“Formas sociais são modos relacionais constituintes das interações sociais, objetificando-as. Trata-se de um 

processo de mútua imbricação: as formas sociais advêm das relações sociais, mas acabam por ser suas balizas 

necessárias” in MASCARO, Alyson Leandro. Estado e forma política. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 21. 
22PACHUKANIS, Evguiéni B. Teoria geral do direito e marxismo. Trad. Paula Vaz de Almeida. São Paulo: 

Boitempo, 2017. 
23Nesse sentido, Márcio Bilharinho Naves, em análise da teoria de Pachukanis é enfático ao constatar que: 

“Podemos, então, concluir que, à medida que os cidadãos ‘participam’ do Estado, constitui-se um processo de 

circulação das vontades políticas análogo ao processo de circulação das mercadorias, posto que a forma de 

representação fundada na equivalência entre os sujeitos-cidadãos remete ao processo do valor de troca fundado 

na equivalência mercantil. Percebemos, assim, que a representação jurídica do Estado funciona sob o modelo da 

ideologia do sujeito, isto é, que seu fundamento repousa no valor de troca, que, como diz Karl Marx, é a ‘base 

real’ da liberdade e da igualdade.” in Marxismo e direito: um estudo sobre Pachukanis. São Paulo: Boitempo, 

2008, p. 84-85. 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 6  NOVA SÉRIE    2020  PRIMAVERA/VERÃO 

252 
 

 

É com Bernard Edelman24 que se poderá verificar a dupla função necessária do 

direito (a) de tornar eficazes as relações de produção e, por outro lado, (b) de refletir 

concretamente e sancionar as ideias que os homens fazem de suas relações sociais. Assim, 

com base em Marx, podem-se identificar três questões essenciais sobre o direito: as formas 

jurídicas não determinam o próprio conteúdo do que elas tornam eficaz, o direito torna eficaz 

este conteúdo pelo constrangimento estatal e a relação entre a expressão do conteúdo e a 

eficácia do conteúdo é ideológica. 

É assim, portanto, que o capital passa a ser a própria base de referência do 

conteúdo a ser veiculado pelo direito e que o direito, por sua vez, reproduz tal conteúdo e o 

sanciona pelo Poder Público.  

(...) a regra de direito era pensada como uma relação 

entre o direito e os sujeitos de direito, e que é a existência 

de um Sujeito (que é o que faz o direito, isto é, o Estado) 

que dá coerência e unidade à norma de direito, que só tem 

existência pela mediação dos sujeitos de direito. A 

sujeição do sujeito de direito ao Sujeito permite-lhe 

simultaneamente legitimar o seu poder fora de si e operar 

o regresso ao poder. Esta dupla estrutura especular da 

ideologia, isto é, esta estrutura de espelho duplo, assegura 

o funcionamento da ideologia jurídica de um lado, o 

sujeito de direito existe em nome do direito, isto é, o 

Direito dá-lhe o seu poder; ainda melhor: ele dá ao 

direito o poder de lhe dar poder; por outro lado, o poder 

que ele deu ao direito regressa a ele: o poder do direito 

não é senão o poder dos sujeitos de direito: o Sujeito 

reconhece-se a si próprio nos sujeitos.25 

  

A partir daí, pode-se inclusive observar que o direito que rege o âmbito público 

também se presta a capturar as realidades de fato, para as trazer para a linguagem jurídica e, 

dessa forma, sancionar condições e consequências para sua realização estritamente conformes 
 

24As análises aqui apresentadas constam essencialmente da obra O direito captado pela fotografia. Trad. 

Soveral Martins e Pires de Carvalho. Coimbra: Centelha, 1976. 
25 O direito captado pela fotografia. Trad. Soveral Martins e Pires de Carvalho. Coimbra: Centelha, 1976, p. 

34-35. 
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ao poder dominante no modo de produção capitalista. É por isso que Edelman poderá afirmar, 

por exemplo, que não existe um direito do trabalho, mas “um direito burguês que se ajusta ao 

trabalho”26 ou que “a astúcia do capital é dar à classe operária uma língua que não é a sua, a 

língua da legalidade burguesa”27. 

Ora, o senso comum dos juristas, segundo a tradição marxista, de filosofia 

crítica do direito, portanto, atua justamente no sentido de legitimar e reproduzir a forma 

jurídica da sociabilidade capitalista, passando-se por uma mascarada compreensão 

doutrinária, asséptica, formalista e neutra do direito28, mas consubstanciando, em análise 

científica da forma jurídica capitalista, expressão de ideologia dominante. 

 

A ideologia é, assim, uma consciência equivocada, falsa, 

da realidade. Desde logo, porque os ideólogos acreditam 

que as ideias modelam a vida material, concreta, dos 

homens, quando se dá o contrário: de maneira 

mistificada, fantasmagórica, enviesada, as ideologias 

expressam situações e interesses radicados nas relações 

materiais, de caráter econômico, que os homens, 

agrupados em classes sociais, estabelecem entre si. (...) 

Os fatores dinâmicos das transformações sociais devem 

ser buscados no desenvolvimento das forças produtivas e 

nas relações que os homens são compelidos a estabelecer 

entre si ao empregar as forças produtivas por eles 

acumuladas a fim de satisfazer suas necessidades 

materiais. Não é o Estado, como pensava Hegel, que cria 

 
26 A legalização da classe operária. Trad. Flávio Batista, Jorge Luiz Souto Maior, Marcos Orione Gonçalves 

Correia e Pablo Biondi. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 19. 
27 A legalização da classe operária. Trad. Flávio Batista, Jorge Luiz Souto Maior, Marcos Orione Gonçalves 

Correia e Pablo Biondi. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 22. 
28 Nesse sentido, ademais, confira-se Michel Miaille: “Nas transformações do capitalismo moderno, o abandono 

do conservadorismo estreito assente nos valores tradicionais leva à adoção de uma atitude ‘neutra’, podendo 

mais facilmente passar por científica. Na verdade, a ascensão das classes médias, da pequena burguesia, 

consecutiva a essa renovação capitalista encontrava no formalismo o equivalente intelectual da tecnologia nos 

ramos da produção activa. O desenvolvimento do positivismo formalista significa que se tratava bem da 

ideologia própria dos juristas dos tempos modernos. Com ele podia-se, aparentemente, afastar as tomadas de 

posição e as querelas metafísicas que haviam agitado as gerações precedentes.”, in Uma introdução crítica ao 

Direito. Trad. Ana Prata. Braga, Portugal: Livraria Editora Pax Ltda., 1979, p. 311. 
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a sociedade civil: ao contrário, é a sociedade civil que 

cria o Estado.29 

 

Nesse sentido, as manifestações doutrinárias produzidas pelos juristas em geral 

expressam sua ideologia dominante, produzida e reproduzida pela sociabilidade capitalista e 

voltada, bem por isso, para a manutenção e legitimação, pelo discurso e pela atuação, das 

práticas e entendimentos necessários ao modo de produção vigente. Tal senso comum, então, 

mistifica a forma jurídica, promovendo análise que simplesmente permite ao direito exercer 

sua função de captura dos fatos sociais para a linguagem apropriada à reprodução das 

condições do modo de produção capitalista, com legitimação dessa reprodução. 

Essa característica do senso comum dos juristas é que serve de base, então, 

para a verificação do que representam as normas positivas sobre a iniciativa popular no 

interesse da cidade hodiernamente. 

 

 

4. ANÁLISE CRÍTICA: A CAPTURA E A RESTRIÇÃO JURÍDICAS DA 

INSATISFAÇÃO POPULAR 

Para além do senso comum dos juristas sobre o tema da iniciativa popular, 

portanto, pode-se observar que a positivação de normas para a participação direta do povo no 

exercício do poder, sob uma perspectiva crítica, permite vislumbrar que não se trata de ganho 

qualitativo ou quantitativo de democracia, mas antes de captura e restrições formal e material 

à manifestação da insatisfação popular. 

Os mecanismos que preveem a forma e os temas possíveis para o exercício de 

manifestações populares de participação direta no exercício do poder, antes, condicionam a 

própria legitimidade do exercício jurídico de qualquer insatisfação popular, sob o duplo efeito 

de (a) permitir o rechaço jurídico de manifestações populares exercidas de maneira positivada, 

porém formalmente inadequadas, sem observância dos requisitos normativos estabelecidos, e 

(b) viabilizar a contenção, inclusive pela força, das manifestações populares de insatisfação 

que não estejam expressamente previstas e positivadas como legítimas. 

Ora, pense-se em um caso hipotético no qual a Constituição de determinado 

Estado positive apenas e tão somente a norma da soberania popular. Logo, haverá 

exclusivamente a expressão positiva segundo a qual todo o poder emana do povo, direta ou 

 
29 GORENDER, Jacob. Apresentação. in MARX, Karl. O Capital. Crítica da Economia Política. Trad. Rubens 

Enderle. São Paulo: Boitempo, 2012, Livro I. O processo de produção do capital, p. 21-22. 
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indiretamente, por meio de representantes30. A decorrência jurídica é: nessa ordem 

constitucional estariam englobadas e legitimadas todas as possíveis formas de manifestação 

popular diretas de ingerência no exercício do poder político. 

Com efeito, nenhuma restrição formal ou material poderia ser imposta ao 

exercício direito de manifestação do poder popular, diante da fórmula normativa expressa que 

simplesmente consagrasse a possibilidade de participação direta. Ou seja, o povo poderia 

propor Emendas à Constituição ou qualquer outra espécie normativa e abordar qualquer tema 

que fosse de seu interesse ver regulamentado juridicamente. Por outro lado, nenhum pré-

requisito formal poderia ser imposto, como distribuição territorial ou percentual mínimo de 

eleitores, para fins de apresentação de projeto de lei, por exemplo. No âmbito do interesse da 

cidade, não se poderia, em tal Estado-ideal de democracia constitucional, entravar nenhuma 

pretensão popular que se formalizasse perante o Estado ou perante outros particulares, como, 

por exemplo, a impugnação de obra privada que se realizasse em detrimento do Plano Diretor 

aprovado. 

Por outro lado, no extremo oposto, com a existência de diversos instrumentos 

expressamente previstos e regulados na Constituição e nas diversas Leis Orgânicas apenas as 

manifestações populares que formal e materialmente sejam adequadas ao direito posto podem 

ser relevadas e consideradas legítimas. Nesse caso, então, se a Lei Orgânica não permite sua 

emenda por meio de iniciativa popular, por exemplo, não se considera possível, perante o 

senso comum dos juristas, que tal pretensão seja considerada legítima. Caso não se permita a 

impugnação de obras públicas e privadas por meio de veto popular de iniciativa do povo, 

tampouco pode ser considerada legítima qualquer pretensão derivada da insatisfação do povo 

da cidade a respeito. 

Ainda, até mesmo nas cidades em que se pode, em nome do interesse local, 

vetar obra privada, como no Município de Fortaleza, por exemplo, devem-se observar, 

necessariamente, os requisitos legais mínimos de percentual e de tramitação do projeto de 

veto popular. Caso contrário, a inadequação formal da manifestação popular tornará 

antijurídica e ilegítima a pretensão. E, nesse caso, todo o poder estatal está organicamente 

formado para exercer controle de constitucionalidade, legalidade e legitimidade dos atos e 

manifestações populares que exorbitem a forma e as matérias jurídicas passíveis de demanda 

popular direta (o Poder Judiciário estatal, assim, funciona também como restrição direta ao 

exercício da soberania popular).  

 
30 Não se discute, aqui, a pertinência, ou não, da representação político-parlamentar, pois refoge tal questão ao 

âmbito da presente análise. 
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Por outras palavras, as normas que veiculam instrumentos de participação 

popular direta não são ganhos ou implementos qualitativos ou quantitativos para o regime 

político democrático. Funcionam como freios, moldes, condições de legitimidade e 

juridicidade das manifestações de insatisfação popular. Trata-se da captura, pelo direito, da 

própria manifestação de insatisfação popular, restringindo a realidade de sua ocorrência e 

qualquer autonomia de seu exercício por meio das formas “juridicamente corretas” para seu 

processamento e relevância perante o Estado. 

O caso do Município de Porto Alegre, nesse sentido, é emblemático. Criou-se 

forma específica de participação popular direta: A Tribuna Popular. A manifestação livre de 

qualquer do povo pode, ali, ter legitimidade para ser relevada pelo poder estatal. Seria, 

segundo o senso comum dos juristas, um implemento das práticas democráticas e reforço de 

suas estruturas. Contudo, observe-se que tal exercício de participação somente será 

juridicamente legítimo se o representante popular se limitar a dez minutos de fala e portar 

“traje passeio completo”. Chega-se ao cúmulo, como se observou, de exigir “traje passeio 

completo”, para que haja manifestação em Tribuna Popular, ou seja, o soberano popular pode 

manifestar sua insatisfação com os rumos políticos da cidade, conquanto, e apenas se, estiver 

vestido de forma juridicamente adequada. Somente então, após verificada sua vestimenta, a 

legitimidade de sua fala, enquanto povo, poderá ser considerada juridicamente legítima. 

Depois, deve-se restringir a fala a dez minutos. Não há insatisfação popular juridicamente 

legítima que se estenda além de dez minutos naquela cidade. 

Outro exemplo. Caso determinada obra privada no Município de Fortaleza 

cause impacto negativo em toda sua vizinhança e mesmo que todos os circunvizinhos 

apresentem insatisfação quanto à sua realização no local, nada poderão fazer de juridicamente 

legítimo ou relevante em termos de participação democrática direta, caso não somem 5% do 

eleitorado do bairro, já que a permissão legal para manifestação popular juridicamente 

relevante ali é condicionada a tal percentual mínimo. Logo, ainda que todos os vizinhos sejam 

contrários, ainda que a obra, para eles, contrarie o Plano Diretor da cidade ou prejudique seu 

bem-estar, garantido pela CF/88 (art. 182, “caput”), nada poderão fazer esses componentes do 

povo, eis que destituídos das condições juridicamente relevantes para a legitimidade de sua 

insatisfação perante o Estado. 

Esses exemplos, por banais que possam parecer, apenas explicitam as 

estruturas reais que permeiam os institutos jurídicos de participação popular direta, 
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principalmente a tão aclamada iniciativa popular: não se admitem, no Brasil, manifestações 

populares incondicionadas, autônomas, espontâneas como juridicamente legítimas ou 

adequadas. Para que a insatisfação popular seja considerada juridicamente legítima ela deve 

preencher uma forma específica (juridicamente positivada e preexistente) e versar sobre 

matérias específicas (também previamente previstas pelo ordenamento jurídico). 

Logo, ao contrário do senso comum dos juristas, a existência de instrumentos 

jurídicos de participação popular direta não implementa ou aumenta o grau de democracia real 

na sociedade, mas o restringe, condiciona e pré-formata. Além disso, faz com que toda e 

qualquer manifestação de insatisfação popular que não esteja juridicamente adequada possa 

ser rechaçada pelo Estado, inclusive pelo uso da coerção física, o que afeta ainda mais a 

possibilidade de considerar benéfica a previsão de tais instrumentos abstratos para fins de 

efetividade real da participação popular direta no exercício do poder político. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

Quando se pensa em instrumentos de participação popular direta positivados 

pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro o que vem à mente é, em geral, aquela 

análise benfazeja de que o Brasil pós-1988 experimentou um implemento do grau de 

democracia que antes vivia, já que tais instrumentos, inclusive no âmbito municipal e no 

interesse das cidades, traz o povo para perto do exercício do poder político. 

Acontece que tal discurso, quando analisado pelo filtro científico da filosofia 

crítica do Direito, mostra-se não apenas esvaziado pela prática efetiva pouco usual de tais 

instrumentos como, principalmente, pela realidade das funções do direito perante a 

sociabilidade capitalista em sua produção e reprodução. Nessa perspectiva, então, observa-se 

que a ideologia dos juristas serve, enquanto práxis da forma jurídica do modo de produção 

capitalista, para legitimar o direito enquanto captura dos fatos sociais e releitura dos mesmos, 

visando a perpetuação do próprio capitalismo e suas estruturais centrais. 

Logo, a positivação de instrumentos de participação popular direta serve, na 

realidade, para deslegitimar e tornar antijurídicos aqueles reclamos ou manifestações de 

insatisfação populares que não se amoldem às formas ou não se enquadrem nas matérias 

previamente previstas e normativamente positivadas pelo ordenamento jurídico. Em outas 

palavras, não se admite, no Brasil, participação popular direta que não se amolde aos estritos 

termos normativos previstos, esvaziando a fórmula da soberania popular e, no limite, 
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permitindo a repressão estatal, inclusive pelo recurso à coerção física, à violência, àquelas 

manifestações populares que não se considerem legitimadas juridicamente. 
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RESUMO:  

O presente artigo aborda os meios extrajudiciais de solução de conflitos, suas principais 

características, sua aplicabilidade na sociedade atual, bem como qual seria o meio mais 

adequado em prol dos refugiados, considerando-se os conflitos que podem surgir devido à 

situação em que se encontram e às suas diferenças sociais e culturais.  

PALAVRAS-CHAVE: Meios Extrajudiciais. Soluções de Conflitos. Mediação. Refugiados.   

 

RESUMEN: El presente artículo aborda los medios extrajudiciales de solución de conflictos, 

sus principales características, su aplicabilidad en la sociedad actual, así como cuál sería el 

medio más adecuado en favor de los refugiados, considerando los conflictos que pueden 

surgir debido a la situación en que se encuentran ya sus diferencias sociales y culturales. 

PALABRAS-CLAVE: Medios Extrajudiciales. Soluciones de Conflictos. Mediación. 

Refugiados. 

 

ABSTRACT: This article deals with out-of-court dispute resolution methods, their main 

characteristics, their applicability in today's society, and what would be the most appropriate 
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out-of-court dispute resolutions methods in search of refugees, considering some conflicts that 

may arise due to their situation and to their social and cultural differences. 

KEY-WORDS: Out-of-court Dispute. Resolution Methods. Mediation. Refugees. 

                                                                                                                                                                                   

 

As metodologias para a resolução alternativa de conflitos 

podem ser definidas como práticas emergentes que 

operam entre o existente e o possível. À luz de novos 

paradigmas, tais processos emergentes podem ser 

entendidos como processos auto organizativos em 

sistemas complexos, processos nos quais os participantes, 

ao construírem renovadas possibilidades na resolução de 

seus conflitos, reconstroem suas relações e reconstroem a 

si mesmos. (Fried Schnitman – 1998) 

  

 

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Breves considerações sobre os meios extrajudiciais de solução 

de conflitos. 3. Conciliação. 4. Mediação. 5. Refugiados. 6. Considerações Finais. 7. 

Bibliografia. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Historicamente, a partir do momento em que o homem passou a viver em 

sociedade e a pertencer a um grupo social, surgiram conflitos2 a ele relacionados.  

 
2 Quando se fala em conflito é necessário atentar para a o significado da palavra. “Conflito – controvérsia, 

desentendimento, lide, demanda, divergência. [...] De direito: quando confluem ou se opõem direitos de duas ou 

mais pessoas, que não podem ter o gozo exclusivo ou o pleno exercício do direito de que se dizem titulares; diz-

se também colisão de direitos. De interesses: quando colidem as vontades de indivíduos que pretendem a mesma 

vantagem ou litigam, em juízo, por direitos opostos; demanda, litígio, lide. De leis: quando há mais de uma lei 

em concorrência, disciplinando de modo diverso a mesma matéria, cujo cumprimento ou aplicação simultânea se 

torna impossível, porque são incompatíveis. Esse conflito pode ser: das leis no espaço, quando não há 

conciliação entre duas normas de países diferentes, que regulam as relações jurídicas recíprocas, no que diz 

respeito aos interesses de seus nacionais. [...] A lei vale para o território de um país, porém a palavra território 

em conotação jurídica, incluindo áreas ideais e não apenas físicas: o espaço aéreo até 600 km de altitude; o mar 

territorial, [...] navios e aviões de guerra em qualquer parte do mundo, navios em alto-mar, embaixadas, colônias 

etc. Da interferência de estrangeiros em relações jurídicas no território nacional e do fato de brasileiros terem 

bens ou negócios no Exterior, surge o fenômeno da extraterritorialidade da lei, isto é, a aplicação de lei de um 

Estado no âmbito da jurisdição de outro. [...]”. GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário Técnico 

Jurídico, São Paulo: Rideel, 2001, pp. 193 e 194.  
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Antes do surgimento do Estado3, o homem existia no estágio em que se 

convencionou chamar de “estado natural”, pois não existiam normas e formas de regramento.  

Os indivíduos, à época, viviam sob o mais pleno ambiente de liberdades, na 

mais completa anomia, de modo que cada pessoa agia segundo suas vontades e interesses, 

absolutamente sem qualquer freio. 

O homem percebeu então que se ele fosse dotado de liberdade máxima, 

podendo agir como melhor lhe conviesse e sem qualquer regra ou consequência, outro homem 

poderia agir da mesma forma e a raça humana estaria sob risco.  

Em virtude do medo, o homem teria entendido por bem abdicar de certas 

liberdades, criando um ente superior ao indivíduo em si e fazendo concessões a tal ente, para 

que este pudesse cuidar e criar limites, normas e punições para os abusos, a fim de se manter a 

paz social, que é a argumentação de Thomas Hobbes em sua célebre obra Leviatã4, de 1.651.  

Tanto o conceito quanto a percepção sobre “liberdade”5 evoluiu ao longo dos 

séculos, considerando-se as diferentes culturas e valores sociais presentes em cada país.  

 

3 “Nem todos entendem por Estado o mesmo conjunto de fatos. Para sermos exatos, precisemos o que 

denominamos como tal. A palavra status, stato, estat (état), Estado, apareceu para marcar a passagem da 

organização política medieval para as formas estatais transcendentes à Land, à terra, à terre. Maquiavel e Jean 

Bodin usaram dela. Nela couberam todas as repúblicas e principados (tutti gli Stati). Compreende-se pois que 

houvessem adotado termo tão expressivo – lembrando ‘estabilidade’, ‘peso’ – e já o empregassem os Ingleses 

desde o século XIV, inclusive Shakespeare, e tardassem a precisar dele os alemães (século XVII). Mas o 

‘designado’ existiu, antes da ‘designação’, nos povos antigos; e o princípio estatal, que se acha presente em todas 

as formas de organização política desde que se ultrapassa a família, persistiu de 1917 até na própria Rússia, 

porque o Estado a desaparecer, segundo Karl Marx, seria o Estado em sentido intermediário – a meio caminho 

entre o Estado sensu lato e o Estado contemporâneo ao nome Status, “Estado”. Quando, pois, se fala em Estado 

em contraposição ao burgo, à vila, ao Wik, distinguimos o Estado moderno e a civitas, demasiado territorializada, 

da Idade Média. A linguagem humana sofre os inconvenientes de ser histórica, de ter anacronismos, com o uso 

hodierno de ‘cidadão’, citoyen, citizen, e de ter especializações às vezes um tanto arbitrárias, como Estado”. 

MIRANDA, Pontes de. Democracia, Liberdade, Igualdade, Campinas: Bookseller, 2002, pp. 28 e 29.  
4 A obra Leviatã trouxe para análise dos homens a visão estreita de Hobbes, vinculada a sua experiência de vida 

voltada para a ciência (especificamente as concepções sobre mecânica sustentadas por Galileu) e a política 

(defesa do racionalismo contra o transcendentalismo amparado na figura de um poder supremo e absoluto que 

impusesse normas de conduta regrada pelos homens), figuras estas que levaram Hobbes a questionar a ausência 

de poder (e sua necessária formulação), especialmente a inter-relação com a conduta do homem, a constituição 

de sociedades e a criação do Estado.  

5 “Ser livre significa não ser sujeito a outrem. Pode-se ser sujeito a outrem, ou fisicamente, ou moralmente, ou 

psicologicamente. Daí falar-se de liberdade física: não ser impedido de ir, ficar e vir, senão a) em virtude de lei, 

em processo legal, ou b) quando se trata de ordem que diz respeito a todos e só se refere a certa coisa ou espaço, 

como a vedação de tocar determinada estátua ou quadro e a de entrada aos que não são empregados no lugar. Ou 

falar-se de liberdade de fazer ou de não fazer (fumar, casar-se etc.), salvo proibição legal – liberdade que é 

especialização daquela. Ou liberdade moral propriamente dita. Ou liberdade psicológica (de pensamento, de 

crença e de expressão oral). Os direitos de liberdade individual foram produtos da evolução jurídica e moral dos 

povos – de alguns povos. No começo, era o Grupo, e só Grupo, o Grupo com as suas afiadas e despóticas 

simetrias de centro – um homem, uma família, algumas famílias. Depois, vêm planos, em vez de centros ou de 

vértices: classes, castas. Mas a liberdade teve o seu percurso, em parte independente do que tem tido a igualdade, 

razão para dela podermos falar como vereda autônoma, no desenvolvimento dos povos. É certo que ela supõe 
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Jean-Jacques Rousseau, na obra Do contrato social, publicada em 1.762, por 

outro lado, entendeu que o homem é essencialmente bom e livre. A sociedade e o surgimento 

da propriedade privada foram o que, a rigor, o teriam corrompido, gerando conflitos sociais.  

Por sua vez, John Locke reformulou a visão do chamado estado de natureza, 

sustentando que mesmo na aparente harmonia, o estado de natureza não estava isento de 

certos conflitos e disputas que somente a criação de uma sociedade política normatizada 

poderia resolver. Isso ocorreu com a celebração de um contrato social.  

O indivíduo, portanto, teria – e tem – a necessidade espiritual e material de 

conviver com seus iguais, assim como de se desenvolver e de se completar.  

Mesmo havendo a imposição de limites e de normas, o homem também tem 

por natureza os seus interesses, e é totalmente palatável a ideia de que mais de um indivíduo 

tenha o desejo de ter para si um bem para a sua satisfação pessoal.  

Igualmente, além de por vezes não ser concebível a disposição de bens e coisas 

a todos, em outras hipóteses pode o indivíduo meramente não atender ao disposto pelo 

Estado, ofendendo a norma e, em última instância, a própria sociedade.  

Desde o passado mais longínquo até alcançar etapas mais atuais, na ocorrência 

de um conflito de interesses entre os particulares, a resposta se dava por meio da força entre a 

vítima e o ofensor, de modo que o citado Estado, ainda incipiente, intervinha quando o objeto 

do litígio tratava de aspectos religiosos, sendo que neste período os costumes embasavam a 

forma de resolver as contendas. 

Em uma segunda fase, existiu o chamado arbitramento facultativo, a partir do 

qual a vítima, em vez de se valer da vingança individual ou coletiva contra o agente ofensor, 

entendia por bem receber uma indenização que parecesse razoável a ambos ou então escolher 

um terceiro que pudesse fixar tal indenização.  

Nem sempre os litigantes chegavam a um acordo e o uso da violência se 

manteve costumeiro, surgindo então o arbitramento obrigatório em uma terceira etapa.  

 

 

 
certa igualdade – há indivíduos em alguma coisa iguais, desde que dois, pelo menos, sejam livres. Mas há 

liberdade a despeito de certas desigualdades, e pode haver igualdades sem que exista liberdade. No homem 

primitivo, como nas crianças, o indivíduo atua energicamente, mas sente-se parte indivisa da coletividade. Falta-

lhe, ou ainda é vaga e difusa, a representação de si mesmo. O princípio de liberdade individual – que somente 

pode nascer com o sentimento do eu – vem, na história, mais tarde do que alguns princípios de igualdade e de 

democracia. De modo que a liberdade inicial dependia do grupo. Existia, como que compacta, pela indistinção 

mesma entre igualdade e liberdade.” MIRANDA, Pontes de. Op. cit., pp. 321 e 322.  
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Assim, o Estado passou a obrigar os indivíduos a escolher o árbitro para que 

este determinasse a indenização a ser oferecida pelo ofensor, além de assegurar a execução da 

sentença proferida.  

Por último, na quarta etapa, o Estado afastou o emprego da justiça privada, 

passando ele a ser de fato o solucionador dos conflitos de interesses surgidos entre os 

particulares, usando a força, caso fosse necessário.  

Ultrapassado esse momento e observando-se a substituição da força pela razão, 

nasceu a autocomposição em resposta à autotutela, fazendo-se assim com que as partes 

abrissem mão de seu interesse ou ao menos de parte dele, na medida em que passaram a 

realizar o exercício de concessões recíprocas para se chegar à solução do conflito.  

O atingimento da via atual confirma a heterocomposição. Por meio desta, a 

solução para o conflito se dá por meio de um terceiro alheio à lide.  

Com efeito, a vida em sociedade pressupõe também o rompimento do 

equilíbrio racionalmente almejado.  

As sociedades atuais apresentam elevado grau de transformação em todos os 

seus aspectos e nas relações entre corporações e pessoas. 

Na medida em que as pessoas necessariamente precisam coabitar e dividir 

espaços, é natural que o ser humano ao longo do tempo acabe por concorrer pelos mesmos 

bens ou tenham apenas interesses semelhantes. Desse interesse comum decorrem em muitas 

ocasiões a concorrência e o conflito, sendo importante entender não somente o significado, 

como também a noção de conflito, o que faz com propriedade o professor Antonio Rodrigues 

de Freitas Júnior em seu artigo Sobre a relevância de uma noção precisa de conflito, Revista 

do Advogado nº 123, p. 13: 

 

Não existe um, nem apenas um, fenômeno que comporte, 

com propriedade, ser denominado conflito; assim como 

também podem ser muitas as acepções com que se 

emprega o termo disputa e mesmo a ideia de processo. 

Como é corrente afirmar, até mesmo a figura do processo 

deixou de ser privativamente empregada para designar o 

processo judicial. Os dilemas intrapsíquicos; as 

diferenças no plano exclusivo das ideias ou doutrinas, as 
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competições e disputas esportivas, econômicas ou 

políticas, as manifestações violentas; apenas para dar 

alguns exemplos mais conhecidos, podem ser 

apropriadamente denominadas de conflito.  

Como vimos, no campo do Direito e das investigações 

judiciárias em geral, é muito comum empregar o termo 

conflito em referência à projeção judiciária a que são 

submetidas as controvérsias. Para essas, o tratamento 

judiciário constitui a regra na maioria das sociedades do 

Ocidente.  

Não há por que sustentar que o termo conflito deva ser 

prisioneiro de qualquer dessas ou de outras apropriações. 

De igual modo, não há também motivo que valide a 

conceituação arbitrária ou dogmática do conflito 

exclusivamente por uma de suas diversas acepções ou 

campos de utilização. [...]  

A explicitação semântica, especialmente de uma ideia 

nuclear para a respectiva área de competência ou 

habilidade – como no caso do conflito para a mediação de 

conflito – é indispensável para que os interlocutores, em 

todos os campos, saibam exatamente a que fenômeno 

designam por cada vocábulo. A generalidade ou a 

heterogeneidade com que a noção de conflito é 

empregada, antes que dispensar, muito ao contrário, 

impõe um redobrado esforço de rigorosa conceituação. 

 

A evolução social fez com que os indivíduos, de certo modo, dispensassem 

cada vez mais a proteção estatal para solução dos seus litígios, seja por um modelo falido e 

burocrático que não é eficaz, seja pela busca de um equilíbrio nas decisões, sem o intuito de 

vingança ou punição diretamente relacionados à tutela do Estado e que em nada representam 

o ideal de justiça6, tampouco a almejada paz social. 

 
6 “A justiça como um problema de resolução de conflitos de interesses ou de valores. A justiça é, antes de 

tudo, uma característica possível, porém não necessária, de uma ordem social. Como virtude do homem, 

encontra-se em segundo plano, pois um homem é justo quando seu comportamento corresponde a uma ordem 
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Sob esse cenário, cabe ao mundo jurídico disponibilizar os instrumentos 

eficientes e adequados para procurar dar respostas que tenham como resultado o reequilíbrio 

social. Essa, na verdade, é a razão pela qual o direito existe em sua essência: a implementação 

de esforços para solver e sanar as contendas que o dia a dia social traz e, ao fim, para profanar 

a ordem.  

Ocorre que ao longo dos tempos, não apenas em solo, água e ares nacionais a 

distribuição de justiça em geral se curvou ao Poder Judiciário em todas as suas vicissitudes. 

Naturalmente, assim como em muitas outras localidades, o que se teve, com o aumento da 

beligerância social, foi o truncamento e a morosidade na correção de litígios. Como resposta a 

isso, as mentes pensantes não mediram esforços para procurar encontrar alternativas de modo 

a gerar outro mecanismo de solução de controvérsias dissociado da justiça púbica ordinária.  

O primeiro reflexo foi o nascimento de sistemas com certa autonomia e que 

procuravam trazer conteúdo e aplicabilidade distinta ao Judiciário. Surgiram as modalidades 

alternativas de sanação de conflitos, cuja característica primordial é o desligamento ao sistema 

jurídico público. Naturalmente, não apresentavam a maturidade que atualmente já é 

percebida, mas o seu propósito já era relevante.  

Porém, para contrariar a natureza mais comum ao direito e justificar os meios 

extrajudiciais de solução de conflitos, elementos comuns ao Judiciário como o poder, o uso da 

força e a autoridade tiveram sua importância suavizada, cedendo espaço aos mecanismos 

negociais, em que se evidencia o consentimento da parte contrária como forma construtiva 

para a formação de vínculos à solução do problema.  

Mais adiante, conforme os meios alternativos à justiça ordinária atingiram a 

puberdade e depois a real maturidade, houve não apenas a preocupação com a nomenclatura 

apropriada, mas a percepção clara dos estudiosos do tema e mesmo da classe jurídica quanto à 

aplicação de terminologia mais apropriada, deixando de existir o que se convencionou chamar 

 
dada como justa. Mas o que significa a ordem ser justa? Significa essa ordem regular o comportamento dos 

homens de modo a contentar a todos, e todos encontrarem sob ela felicidade. O anseio por justiça é o eterno 

anseio do homem por felicidade. Não podendo encontrá-la como indivíduo isolado, procura essa felicidade 

dentro da sociedade. Justiça é felicidade social, é a felicidade garantida por uma ordem social. Nesse sentido 

Platão identifica justiça a felicidade, quando afirma que só o justo é feliz e o injusto, infeliz. Com a afirmação de 

que justiça é felicidade, a pergunta, obviamente, ainda não está respondida, apenas protelada. Coloca-se agora 

uma outra questão: o que é felicidade? É evidente que não pode haver uma ordem justa, isto é, que proporcione 

felicidade a todos, se entendermos por felicidade, conforme o sentido original da palavra, o sentimento subjetivo 

que cada um compreende para si mesmo. É inevitável, então, que a felicidade de um entre em conflito com a 

felicidade de outro. [...] Nossa felicidade depende frequentemente da satisfação de necessidades que nenhuma 

ordem social pode garantir.” KELSEN, Hans. O que é justiça?, 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, pp. 2 e 3.   
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“meios alternativos de solução de conflitos” para “meios extrajudiciais de solução de 

controvérsias”7.  

E a alteração não poderia ter sido mais justa, porque, acima de tudo, os 

institutos extrajudiciais que compõem os meios extrajudiciais de solução de conflitos 

assumiram notoriedade e principalmente autonomia e independência. Isso quer dizer que não 

são caminhos simplesmente alternativos à justiça ordinária, mas são escolhas reais realizadas 

pelos interessados dadas as qualidades inerentes aos meios extrajudiciais de solução de 

conflitos.   

A divergência que acaba em um conflito, seja por interesses ou objetivos 

distintos é comumente encontrada em uma sociedade com as mesmas características culturais, 

econômicas etc. e em uma sociedade na qual se agregam novos membros, como os 

refugiados8, por exemplo, os conflitos podem ser tornar ainda mais intensos, considerando-se 

o estado emocional dos envolvidos e os valores culturais díspares.  

Em face do crescente fluxo migratório ao redor do mundo é possível ainda 

abordar as questões relacionadas aos direitos humanos9. 

 
7 “Os meios extrajudiciais de solução de conflitos (MESCs), já chamados de métodos alternativos de solução de 

conflitos, não trazem novidade no escopo das maneiras de se dirimir litígios e efetivamente resolvê-los. A rigor, 

esse tipo de iniciativa data de períodos dos mais longínquos, como da escrita cuneiforme, não evidentemente 

dotados dos particularismos e opções que os institutos atuais apresentam, mas ao menos naquilo que se refere à 

sua essência. Os MESCs surgiram, portanto, como alternativas a um sistema judicante repleto de dificuldades 

materiais, com a ausência de desenvolvimento tecnológico e instrumentais que estivessem de acordo com o 

crescimento em outras esferas, e talvez como maior problemática a dificuldade do Poder Judiciário em atender a 

uma elevada demanda de processos que esse recebia, de indivíduos ansiosos por respostas céleres e eficazes. Os 

MESCs então significam uma possibilidade de obtenção de justiça que esteja distante da apreciação do olhar do 

Estado – até então agente com o monopólio do acesso às soluções de lides. Vale dizer que essa opção reúne 

absolutamente os mesmos elementos essenciais que compõem o Judiciário e reitera que a diferença pode estar no 

fato de que os MESCs podem apresentar as soluções de maneira mais veloz, evitando desgastes materiais e 

formais para as partes envolvidas”. GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Manual dos MESCs, 

Barueri, SP: Manole, 2016, p. 9.  

8 A terminologia “refugiado”, os tratados e as leis que disciplinam o tema serão abordados em capítulo 

específico.  

9 “Direitos humanos é expressão intrinsecamente ligada ao direito internacional público. Assim, quando se fala 

em ‘direitos humanos’, está-se tecnicamente a referir à proteção que a ordem internacional guarda sobre esses 

direitos. Na linguagem comum emprega-se correntemente a expressão para referir também à proteção que a 

ordem jurídica interna (especialmente a Constituição) atribui àqueles que se sujeitam à jurisdição de um 

determinado Estado. Sabe-se que a proteção jurídica dos direitos das pessoas pode provir ou vir a provir da 

ordem interna (estatal) ou da ordem internacional (sociedade internacional). Quando é a primeira que protege os 

direitos de um cidadão, está-se diante da proteção de um direito fundamental da pessoa; quando é a segunda que 

protege esse mesmo direito, está-se perante a proteção de um direito humano dela. Os direitos humanos são, 

portanto, direitos protegidos pela ordem internacional (especialmente por meio de tratados multilaterais, globais 

ou regionais) contra as violações e arbitrariedades que um Estado possa cometer às pessoas sujeitas à sua 

jurisdição. São direitos que estabelecem um nível protetivo (standard) mínimo que todos os Estados devem 

respeitar, sob pena de responsabilidade internacional. Assim sendo, garantem às pessoas sujeitas à jurisdição do 

Estado meios de vindicação de seus direitos, para além do plano interno, mas instâncias internacionais de 

proteção (v.g., em nosso entorno geográfico, perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que 

poderá submeter a questão à Corte Interamericana de Direitos Humanos). Destaque-se que, quando se trata da 
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Não obstante, há uma responsabilidade internacional10 neste sentido.  

A abordagem do presente artigo versará sobre os meios extrajudiciais para a 

solução de conflitos, em especial dos provenientes das relações entre pessoas que se 

encontram na situação de refugiadas.  

 

 

2. MÉTODOS EXTRAJUDICIAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – BREVES 

CONSIDERAÇÕES 

Os meios extrajudiciais de soluções de conflitos11 implementam formas de 

promover a sanação de entraves de modo límpido e veloz. Basicamente há quatro tipos, a 

saber: a negociação, a conciliação, a mediação e a arbitragem.  

 
proteção dos direitos humanos, não importa a nacionalidade da vítima da violação, bastando que ela tenha sido 

violada em seus direitos por ato de um Estado sob cuja jurisdição se encontrava. [...] Direitos do homem e 

direitos fundamentais diferem do conceito de ‘direitos humanos’ por versarem direitos que, ou não estão 

inscritos em quaisquer textos (‘direitos do homem’), ou estão apenas previstos na ordem jurídica interna dos 

Estados (‘direitos fundamentais’). Assim, quando se fala em ‘direitos humanos’, está-se a referir aos direitos 

inscritos (positivados) em tratados ou previstos em costumes internacionais. Trata-se, em suma, daqueles direitos 

que já ultrapassaram as fronteiras estatais de proteção e ascenderam ao plano de proteção internacional.” 

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direitos Humanos, Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 

2014, pp. 21 a 23.  

10 “A responsabilidade internacional do Estado é o instituto jurídico que visa responsabilizar uma potência 

soberana pela prática de um ato atentatório (ilícito) ao direito internacional perpetrado contra os direitos ou a 

dignidade de outro Estado, prevendo certa reparação a este último pelos prejuízos e gravames que injustamente 

sofreu. [...] É evidente que nas relações do Estado com as pessoas sujeitas à sua jurisdição o instituto da 

responsabilidade internacional também opera, notadamente no que diz respeito às violações estatais aos direitos 

humanos. Aliás, os Estados são os principais obrigados para com o Direito Internacional dos Direitos Humanos 

e, por isso, podem (devem) ser responsabilizados por sua violação”. MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Op. cit., 

p. 31. 

11 “O contexto da cultura contemporânea favoreceu a formação de novas práticas, de novas disciplinas científicas 

e de novas perspectivas sobre as ciências, criando, dessa forma, meios culturais e tecnológicos adequados ao 

desenvolvimento de metodologias inovadoras de resolução de conflitos (Schnitman, 1989c, 1994c). Como essas 

novas tecnologias se relacionam com a cultura contemporânea? De que modo explicar seu intenso crescimento a 

partir da década de 70 e a diversidade de âmbitos em que se aplicam? Finalmente, qual é a sua conexão com os 

novos paradigmas científicos e culturais, e quais são as perspectivas emergentes? Os diferentes âmbitos – 

familiar, educativo, laboral etc. – enfrentam processos de mudanças sociais e culturais que levam a uma 

complexidade crescente. Em tal contexto, os conflitos entre pessoas, sistemas ou subsistemas de sistemas 

complexos podem ser percebidos como um aspecto indesejável ou como uma oportunidade de mudança. As 

metodologias para a resolução alternativa de conflitos facilitam a definição e a administração responsável – por 

indivíduos, organizações e comunidades – dos próprios conflitos, e o caminho para as soluções. A mediação e 

outras metodologias podem facilitar o diálogo e prover destrezas para a resolução de situações conflitivas. [...] 

Nossa cultura privilegiou o paradigma ganhar-perder, que funciona com uma lógica determinista binária, na qual 

a disjunção e a simplificação limitam as opções possíveis. A discussão e o litígio – como métodos para resolver 

diferenças – dão origem a disputas nas quais usualmente uma parte termina ‘ganhadora’, e outra, ‘perdedora’. 

Essa forma de colocar as diferenças empobrece o espectro de soluções possíveis, dificulta a relação entre as 

pessoas envolvidas e gera custos econômicos, afetivos e relacionais. [...] As novas metodologias levam 

precisamente a resolver os conflitos entre as partes de forma colaborativa, promovendo a mudança mediante a 

busca de soluções consensuais e a construção de ‘lugares’ sociais legítimos para os participantes.” 
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De forma bem sucinta, tem-se que a negociação, entre todos os sistemas, é o 

único instituto que não contém em sua essencialidade o uso de um terceiro, distante das partes 

litigantes12, como ente corroborador com a justiça e com a finalização da lide. 

Como não existe a mediação de um terceiro no enlace, é necessário que haja o 

comprometimento das partes com o objetivo de finalizar a disputa.  

Sobre a conciliação, o Conselho Nacional de Justiça13 interpreta-a como:  

 

um meio alternativo de resolução de conflitos em que as 

partes confiam a uma terceira pessoa (neutra), o 

conciliador, a função de aproximá-las e orientá-las na 

construção de um acordo. O conciliador é uma pessoa da 

sociedade que atua, de forma voluntária e após 

treinamento específico, como facilitador do acordo entre 

os envolvidos, criando um contexto propício ao 

entendimento mútuo, à aproximação de interesses e à 

harmonização das relações14.  

 

Embora existam diversas semelhanças ao comparar-se a mediação em relação à 

conciliação, na prática, a principal diferença é o poder de atuação do terceiro que atua para 

tentar auxiliar na melhor resolução do conflito, visando uma maior aproximação entre os 

envolvidos no litígio, mas com uma participação menos incisiva.  

 

 

 

 
SCHNITMAN, Dora Fried. Novos paradigmas na resolução de conflitos, apud SCHNITMAN, Dora Fried e 

LITTLEJOHN, Stephen (organizadores). Novos paradigmas em mediação, Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 

1999, pp. 17 e 18.  

12 “Na negociação os conflitantes ‘se encontram diretamente e, de acordo com as suas próprias estratégias e 

estilos, procuram resolver uma disputa ou planejar uma transação, mediante discussões que incluem 

argumentação e arrazoamento’.” TAVARES, Fernando Horta. Mediação e Conciliação, p. 42, apud 

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Manual de Arbitragem e Mediação: Conciliação e 

Negociação, 4. ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 42.  
13 O Conselho Nacional de Justiça é o órgão do Poder Judiciário brasileiro cuja função é a de controlar 

administrativamente e financeiramente os órgãos desse poder, assim como deve supervisionar o cumprimento 

dos deveres funcionais dos juízes.  

14 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude/audiencia-publica/356-geral/125-

conciliacao. Acesso em: 1º mar.2018. 

http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude/audiencia-publica/356-geral/125-conciliacao
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude/audiencia-publica/356-geral/125-conciliacao
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Ao tratar sobre o tema, a autora Maria de Nazareth Serpa esclarece15 que 

mediação é:  

 

um processo informal, voluntário, em que um terceiro 

interventor, neutro, assiste os disputantes na resolução de 

suas questões. O papel do interventor é ajudar na 

comunicação através de neutralização de emoções, 

formação de opções e negociação de acordos. Como 

agente fora do contexto conflituoso funciona como 

catalisador de disputas ao conduzir as partes às suas 

soluções, sem propriamente interferir na substância desta. 

 

A arbitragem, por sua vez, representa o instituto integrante dos meios 

extrajudiciais de solução de controvérsias mais representativo e lendário. Toda a formatação 

do instituto envolve as principais células indicativas do direito e do mundo jurídico. 

Ao analisar o instituto da arbitragem, tem-se que embora não tivesse esta 

denominação, a figura de um terceiro eleito pelas partes envolvidas em um litígio, com 

poderes para decidir sobre uma determinada lide passou a existir diante da necessidade dos 

homens em solucionar uma lide sem a intervenção direta do Estado. Considerando-se este 

fator histórico, é inconteste que a autonomia da vontade16 das partes deve ser um fator 

norteador do instituto.  

Destarte, a limitação à autonomia da vontade somente poderia versar sobre 

questões de ordem pública17.  

 

15 SERPA, Maria Nazareth. Mediação, processo judicioso de resolução de conflitos, p. 105, apud GUILHERME, 

Luiz Fernando do Vale de Almeida, Op. cit., 2018, p. 43.  

16 “Autonomia das vontades é mais que uma característica da arbitragem. É um verdadeiro princípio fundador. 

As partes afastam a jurisdição estatal sobre seu litígio exatamente porque têm o poder de decidir com plena 

autonomia sobre aqueles direitos ali versados.” CASADO FILHO, Napoleão. Arbitragem e acesso à justiça, São 

Paulo: Saraiva, 2017, p. 45. 

17 “Não se pode afirmar que a doutrina internacional avançou muito sobre o que seria a ordem pública. [...] Esse 

limite ‘aberto’ do conceito de ordem pública tem um propósito: assegurar a possibilidade de o Estado controlar 

os laudos arbitrais provenientes desses entes. Afinal, se é certo que o Estado reconhece aos particulares o poder 

de escolher quem julgará os litígios que envolvam direitos disponíveis, também é certo que a este ainda cabe o 

monopólio no uso da força. Ora, como a solução da demanda levada ao juízo arbitral pode implicar, no futuro, 

requerimento ao Estado para que se use a força para fazer valer a decisão, é necessário que este se assegure de 

que não será obrigado a usá-la em situações que colidam com os seus princípios basilares, aqueles que, inclusive, 

justificam a existência do próprio Estado.[...] Mesmo contendo limites, a autonomia das vontades é algo que 
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As demais características da arbitragem são a neutralidade, exequibilidade, 

celeridade, especialidade dos árbitros e a confidencialidade, comuns nos procedimentos 

arbitrais tanto nacionais quanto internacionais. 

 

 

3. CONCILIAÇÃO 

A rigor, a conciliação ganha luz ao oferecer um meio alternativo de solução de 

conflitos ao Poder Judiciário, que apresentava dificuldade em lidar com muitas demandas18. 

A despeito de existir conciliação judicial19, a conciliação extrajudicial que 

passou a ter mais força no sentido de se desprender da tutela estatal visando solucionar o 

conflito entre as partes.  

Significa uma via que mescla as disposições da mediação com características 

da arbitragem também. Não que o conciliador defina o conflito (sob nenhuma hipótese), mas 

porque ele tem um papel mais proativo do que o do mediador, podendo e devendo de fato 

atuar de maneira mais incisiva na questão que atinge os litigantes. 

O conciliador não apenas media a discussão, mas de fato concilia para que se 

chegue a um acordo, sendo que um aspecto importante no processo da conciliação consiste 

em conhecer os fatos e informações importantes sobre o problema, procurando identificar o 

que realmente as pessoas pretendem resolver.  

 

 

 
permeia toda a arbitragem, seja nacional ou internacional, não apenas como seu fundamento de validade, mas 

como princípio orientador dos árbitros e das partes em todos o procedimento.” CASADO FILHO, Napoleão. Op. 

cit., pp. 46 e 47.  

18 “A nobre Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dra. Maria Lúcia Pizzotti, já bem 

salientou a respeito da conciliação: Conciliação é uma forma nova, ágil e extremamente diferenciada de prestar-

se a jurisdição, trazendo as partes para uma audiência. Na presença do conciliador, conversarão entre si e farão a 

proposta. Se aceita, a proposta é homologada no mesmo dia pelo juiz, pondo fim ao processo, sem que haja 

recurso ou qualquer tipo de burocracia.”, apud GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Op. cit., 

2018, p. 53. 

19 “A conciliação judicial é o expediente que ocorre no curso de uma demanda judicial e se dá para o processo. 

Isso quer dizer que ocorre no processo quando as partes atingem um acordo de vontades sobre o objeto do 

conflito, sendo certo que mais adiante referido acordo é homologado pelo juiz. Na mesma linha, acontece para o 

processo quando as partes apresentam este acordo de vontades para homologação. Nos dois casos haverá uma 

sentença homologatória de conciliação que será um título executivo judicial. Por seu turno, a conciliação 

extrajudicial é a que se dá por meio de contrato, que a rigor a lei designa como transação. Os sujeitos de uma 

obrigação em litígio se conciliam mediante concessões de lado a lado. Nascendo esse acordo, será consumado 

por escrito, com a assinatura dos outrora litigantes e com a presença de duas testemunhas. Por último, também 

será um título executivo extrajudicial”. GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Op. cit., 2018, p. 55.  
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Portanto, tem-se que a conciliação oferece acesso a um desfecho a partir de um 

acordo entre os litigantes, motivado novamente pela figura de um terceiro equidistante, que 

atua com a finalidade de efetivamente resolver o conflito.  

Apesar de ser um terceiro alheio às partes conflitantes, o conciliador pode 

eventualmente oferecer opções para que as partes solucionem o conflito, todavia, exige muita 

sensibilidade e conhecimento do conciliador no sentido de que deverá entender exatamente 

qual é o conflito das partes para que esteja apto a oferecer soluções. 

Dentre as principais críticas ao instituto pode-se ressaltar a forma como a 

conciliação é realizada no âmbito do Poder Judiciário, limitando-se a perguntar se existe ou 

não uma proposta das partes para que se conciliem sem que estas ou os seus advogados 

saibam exatamente como isso poderia ocorrer.  

 

 

4. MEDIAÇÃO 

 

É a técnica privada de solução de conflitos que vem 

demonstrando, no mundo, sua grande eficiência nos 

conflitos interpessoais, pois com ela são as próprias 

partes que acham as soluções. O mediador somente as 

ajuda a procurá-las, introduzindo, com suas técnicas, os 

critérios e os raciocínios que lhes permitirão um 

entendimento melhor. (Juan Carlos Vezzulla) 

 

O termo mediação atinge as realidades sociais e econômicas mais díspares20. 

Refere-se a um mecanismo confidencial e voluntário de gestão de litígio a partir do qual as 

 
20 “A mediação tem potencial para ser empregada em diversas modalidades de conflitos. Por força do estímulo 

aos meios consensuais fomentados nos meios judiciário, acadêmico e legislativo, a tendência é que haja a 

gradativa supressão de restrições ao seu uso, de forma que, nas situações em que não se revele possível a 

autocomposição, a lei o diga expressamente (como ocorre na legislação sobre improbidade administrativa). Se o 

conflito versar sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis em que seja admitida alguma sorte de 

negociação (havendo, portanto, indisponibilidade relativa), ele poderá ser objeto de mediação, é o que se verifica 

nos conflitos cíveis que envolvem direito imobiliário, direito do consumidor, direito contratual, direito das coisas 

etc. As causas cíveis predominantes no foro tratam de situações massificadas e interesses imediatos relevantes 

ligados a temas como contratos e responsabilidade civil. Em tais casos, geralmente a solução não pode demorar 

sob pena de haver um comprometimento considerável da relação jurídica e da condição da parte. Nessa 

perspectiva, a medição pode se revelar útil para que os interessados obtenham respostas céleres ao propiciar o 

alcance do acesso à justiça em um prazo razoável.” TARTUCE, Fernanda. Mediação em conflitos contratuais e 
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partes recorrem a um terceiro que deverá agir de modo imparcial de independente, com o 

propósito de dirimir o conflito, baseando-se, com efeito, na efetivação da arte da linguagem 

para possibilitar o nascimento ou a recriação de um enlace entre as pessoas.  

Significa a intervenção de um terceiro neutro buscando a intermediação da 

relação conflituosa. Ele, o mediador, operacionaliza a comunicação. Auxilia no resgate do 

diálogo até que se encontre, efetivamente, uma solução.  

 

O que se tem, ao final, é o mediador atuando como um facilitador21 e 

trabalhando a comunicação e a relação, mas, sobretudo, com as partes chegando a um acordo 

por elas mesmas.  

A mediação pressupõe um conjunto de técnicas, valores e habilidades que 

devem ser desenvolvidos em cursos de capacitação e de práticas supervisionadas, englobando 

abordagens, modelos ou escolas de mediação.  

O mediador, em suma, colabora com os mediandos em plano de igualdade, 

para que pratiquem uma comunicação construtiva e para que identifiquem suas necessidades, 

ou seja, a confiança das partes no mediador é fundamental para que seja possível separar as 

necessidades dos interesses.  

 

 
indenizatórios, apud BERTASI, Maria Odete Duque; NASCIMBENI, Asdrubal Franco; RANZOLIN, Ricardo 

Borges (coordenadores). Temas de mediação e arbitragem, São Paulo: Lex Editora, 2017, pp. 141 e 142. 
21 “O paradigma tradicional de Justiça baseia-se na perspectiva cultural dos litigantes e dos profissionais do 

Direito em acreditar que a Jurisdição perfaz o monopólio Estatal na distribuição de Justiça, sendo praticamente o 

único meio buscado pelos indivíduos no tratamento das suas contendas. A sociedade brasileira está acostumada e 

acomodada ao litígio e ao pseudo pensamento de que a Justiça só se alcança a partir de uma decisão proferida 

pelo juiz togado, isto é, naquilo que Kazuo Watanabe (2008) denomina de ‘cultura da sentença’. No momento 

em que o modelo tradicional da ‘cultura da sentença’ passa a reinar como único mecanismo de imposição de 

regras na administração dos problemas, mantém-se a cadeia vingativa entre as partes. Além disso, ao se impor ao 

Poder Judiciário a função atípica de concretizar as promessas sonegadas pelo sistema político (Executivo), 

contribui-se à crescente litigância e ao aumento no número de demandas repetitivas, gerando a chamada crise 

judicial (litigiosidade e morosidade). [...] o marco legal da Mediação no Brasil, previsto pela Lei nº 13.140/2015, 

foi promulgado como promessa para superação da hiperlitigiosidade e tem como escopo provocar uma mudança 

no comportamento dos litigantes e, também, produzir a reforma do sistema judicial. A Lei de Mediação está 

inserida na chamada ‘terceira onda’ de Mauro Cappelletti e Bryan Garth, formando novo enfoque judicial no 

tratamento das controvérsias que envolve o Estado no Acesso à Justiça, não só apenas utilizando o caminho do 

processo judicial, mas focando também em políticas públicas que incentivem os meios alternativos e consensuais 

de tratamento dos conflitos. Nesses termos a Mediação contribui para Democratização do Direito, permitindo o 

mais amplo acesso à Justiça, por meio dos meios consensuais, sobretudo, a um sistema judicial mais ágil, 

humano e justo. Também contribui para a construção do paradigma de justiça consensual ou coexistencial. [...] 

Representada pelas vias auto compositivas para os direitos disponíveis, a Justiça conciliatória ou coexistencial, 

em vez das partes atribuírem ao terceiro o dever de dizer quem supostamente detém a razão, são elas chamadas a 

compartilhar a responsabilidade na solução do conflito que as uniu.” GOULART, Juliana Ribeiro e 

GONÇALVES, Jéssica. O Paradigma consensual de Justiça e a ferramenta do rapport: construindo confiança 

entre as partes e o mediador, apud BERTASI, Maria Odete Duque; NASCIMBENI, Asdrubal Franco; 

RANZOLIN, Ricardo Borges (coordenadores). Op. cit., 2017, pp. 202 e 203. 
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Ainda apresentando os contornos da temática, a mediação é um meio 

fundamentado em práticas, em problematizações, sempre norteadas por procedimentos 

calcados na psicologia, no direito, na sociologia e na filosofia da linguagem e na teoria dos 

sistemas. 

Diferentemente do que ocorre na conciliação, o mediador tem um papel crucial 

na comunicação, criando um regime de cooperação e de aproximação, não atuando 

decisivamente e essencialmente na resolução do entrave, assim como acontece de maneira 

mais clara na conciliação e mais ainda na arbitragem, já que na última o árbitro efetivamente 

decide a contenda.  

A escolha da medição irá depender da natureza do conflito, da realidade 

socioeconômica e também da cultura dos envolvidos22, sendo importante destacar que mesmo 

um modelo eleito para acompanhar o caso poderá ser alterado se for mais adequado. 

Conforme os ensinamentos do Professor Portugal Bacellar: 

 

A conciliação é opção mais adequada para resolver 

situações circunstanciais, como indenização por acidente 

de veículo, em que as pessoas não se conhecem (o único 

vínculo é objeto do incidente), e, solucionada a 

controvérsia, lavra-se o acordo entre as partes, que não 

mais vão manter qualquer outro relacionamento; já a 

mediação afigura-se recomendável para situações de 

múltiplos vínculos, sejam eles familiares, de amizade, de 

vizinhança, decorrentes de relações comerciais, 

 
22 “A mediação – o processo de permitir que disputantes resolvam seus próprios conflitos por meio da 

intervenção qualificada de um terceiro neutro – é uma atividade crescente nos Estados Unidos. [...] A mediação 

tornou-se institucionalizada em comunidades, campi universitários e em outros lugares, sendo utilizada para 

tratar de uma gama cada vez maior de conflitos, inclusive aqueles entre locadores e locatários, comerciantes e 

clientes, colegas de trabalho, parceiros de negócios, vizinhos, familiares e organizações. Talvez mais interessante 

que o aumento da popularidade e do uso da mediação seja o novo aumento de sua teoria e prática. [...] Em uma 

abordagem transformacional à mediação, o principal enfoque não é atender às necessidades individuais e chegar 

a um acordo, embora esses objetivos não sejam excluídos. Ao invés disso, o enfoque consiste em cultivar certas 

capacidades nos disputantes: ‘capacitação’ e ‘reconhecimento’. Segundo a definição de Barucj Bush e Folger, a 

capacitação envolve ajudar cada parte a desenvolver ‘uma maior sensação de auto valia, segurança, 

autodeterminação e autonomia’. Isso é obtido pela habilidade do mediador de mostrar respeito por cada 

disputante e ouvi-lo com atenção.” SHAILOR, Jonathan G. Desenvolvendo uma abordagem transformacional à 

prática da mediação: considerações teóricas e práticas, apud SCHNITMAN, Dora Fried e LITTLEJOHN, 

Stephen (organizadores). Op. cit., 1999, p. 71.  
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trabalhistas, dentre outros. Como a mediação procura 

preservar as relações, o processo mediacional bem 

conduzido permite a manutenção dos demais vínculos, que 

continuam a se desenvolver com naturalidade durante a 

discussão da causa. 

 

O mencionado autor e mediador Juan Carlos Vezzulla, no artigo Mediação 

responsável e emancipadora, Revista do Advogado nº 123, pp. 58 e 59, assevera ainda que: 

 

Na mediação, seus objetivos e meios são outros. 

Procuramos conseguir cooperativamente a programação 

do futuro da relação entre os participantes, que atenda 

todas as necessidades em jogo, com a consciência da 

responsabilidade mútua.  

Perceba-se que não se pretende resolver um problema do 

passado, mas sim o de trabalhar desde o presente, 

contando com a experiência passada, o relacionamento, o 

modo de estarmos e sermos juntos no futuro nas questões 

que nos unem. [...] 

No meu artigo já citado (VEZZULLA, 2013), descrevia 

como a mediação tinha suas origens em sociedades 

ocidentais com uma organização social diferente da 

nossa, nas quais a abordagem dos conflitos estava mais 

ligada ao social e à intervenção dos diretamente 

envolvidos, numa relação de diálogo e de construção 

cooperativa de decisões que atendesse aos participantes e 

à comunidade.  

Por essa natureza e origens em culturas diferentes, ao ser 

introduzida no Ocidente, a mediação sofreu todo tipo de 

influências e de tentativas de adaptação à cultura do 

litígio e do enfrentamento e fundamentalmente à 

conciliação. [...] 
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Essa visão centrou o objetivo da mediação numa função 

de desafogar o Judiciário e na obtenção de acordos 

rápidos num exercício liberal da autocomposição.  

Devo esclarecer que chamo de conceito liberar da 

autocomposição a consideração de que, qualquer que seja 

a decisão a que arribem os participantes, esta deve ser 

respeitada, porque é a que dará por encerrado o conflito 

sem importarem nem as consequências nem o poder 

exercido pelos participantes para impor entre si esse 

resultado. [...] 

Nada melhor do que recorrer às contribuições dos 

antropólogos para descobrir o uso da mediação hoje em 

dia nas sociedades não ocidentais e poder assim resgatar 

os elementos fundamentais e diferenciadores da mediação 

originária daquela ocidentalizada.  

“Essas pesquisas demonstraram uma diferença 

fundamental na organização social desses povos que 

permitia o uso da mediação de uma maneira responsável 

e cooperativa: a compreensão de que o grupo social ou 

comunidade forma um todo inseparável entre cada 

membro, que produz uma solidariedade absoluta, pois o 

que acontece com um acontece com todos” (VEZZULLA, 

2013, p. 24). 

 

Diante dos conceitos e diferenças apontados, tem-se que a mediação é capaz de 

produzir resultados mais eficientes em relação aos refugiados, apreciando as diferenças 

culturais que englobam valores morais, éticos, religiosos e sociais. 
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5. REFUGIADOS 

A Convenção da ONU (Organização das Nações Unidas) relativa ao Estatuto 

dos Refugiados23 e o Estatuto do Refugiado definem como refugiado a pessoa que, em razão 

de fundados temores de perseguição, devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação 

a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem e que, 

por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar ao seu Estado, ao local em que 

residia anteriormente. 

Dentre os direitos garantidos ao refugiado está o de não ser devolvido 

(deportado) ao país em que sua vida ou liberdade foi – ou continua sendo – ameaçada, 

constituindo um princípio geral do direito internacional, que é o princípio do non-refoulement 

(não devolução), consolidado na Convenção de 1.951 da ONU. 

O ACNUR é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e 

responde pela assistência internacional prestada aos refugiados, bem como aos apátridas e aos 

deslocados em seus próprios países, estimando-se que existam cerca de 20 milhões de 

refugiados no mundo.  

No Brasil, após o advento da Lei nº 9.474 de 1.997 (Estatuto do Refugiado), 

que instituiu as normas aplicáveis aos refugiados e aos solicitantes de refúgio no Brasil e criou 

o CONARE (Comitê Nacional para os Refugiados), foi possível orientar e coordenar as 

medidas necessárias à proteção, assistência e apoio jurídico aos refugiados.  

A lei brasileira foi reconhecida como uma das mais avançadas mundialmente 

sobre o assunto, pois confere aos refugiados o direito ao trabalho, à educação, à saúde e à 

 
23 Adotada em 28 de julho de 1951 pela Conferência das Nações Unidas de Plenipotenciários sobre o Estatuto 

dos Refugiados e Apátridas, convocada pela Resolução n. 429 (V) da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 

14 de dezembro de 1950. Entrou em vigor em 22 de abril de 1954, de acordo com o artigo 43. Série de Tratados 

da ONU. Nº 2545. Vol. 189, p. 137, cujo preâmbulo tem a seguinte redação: 

“As altas partes contratantes,  

Considerando que a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos aprovada em 10 

de dezembro de 1948 pela Assembleia Geral afirmaram o princípio de que os seres humanos, sem distinção, 

devem gozar dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, 

Considerando que a Organização das Nações Unidas tem repetidamente manifestado a sua profunda preocupação 

pelos refugiados e que ela tem se esforçado por assegurar a estes o exercício mais amplo possível dos direitos 

humanos e das liberdades fundamentais, 

Considerando que é desejável rever e codificar os acordos internacionais anteriores relativos ao estatuto dos 

refugiados e estender a aplicação desses instrumentos e a proteção que eles oferecem por meio de um novo 

acordo, 

Considerando que da concessão do direito de asilo podem resultar encargos indevidamente pesados para certos 

países e que a solução satisfatória dos problemas cujo alcance e natureza internacionais a Organização das 

Nações Unidas reconheceu, não pode, portanto, ser obtida sem cooperação internacional, 

Exprimindo o desejo de que todos os Estados, reconhecendo o caráter social e humanitário do problema dos 

refugiados, façam tudo o que esteja ao seu alcance para evitar que esse problema se torne causa de tensão entre 

os Estados. [...]” 
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mobilidade no território nacional, dentre outros direitos, permitindo, dessa forma, que os 

refugiados reconstruam suas vidas e possam permanecer no Brasil. 

Estatisticamente, mais da metade dos refugiados que chegaram ao Brasil entre 

2.011 e 2.015 fugiram de graves violações de direitos humanos, sendo que atualmente existem 

diversos migrantes provenientes da Venezuela, sendo que esta crise migratória já é 

considerada a maior da América do Sul registrada na história.  

Em termos mundiais, as cinco maiores comunidades migratórias são originárias 

da Síria, Angola, Colômbia, República Democrática do Congo e Palestina. 

 Dentre as regiões de onde mais saem os migrantes estão o Mediterrâneo 

Central, o Leste do Mediterrâneo e o Oeste dos Bálcãs e ao contrário do que muitos 

imaginam, os países que mais recebem refugiados não são os considerados de “primeiro 

mundo” ou desenvolvidos, mas sim os países considerados “em desenvolvimento”, tais como 

Turquia, Paquistão, Líbano e Irã.  

Considerando estas informações, é forçoso concluir que inúmeros conflitos 

podem ser gerados em virtude do encontro entre refugiados e habitantes locais, eis que não 

somente a língua, mas também a cultura, os valores, os costumes etc. são diferentes, no 

entanto, um único objetivo é capaz de unir todos os migrantes ao redor do mundo, que é o de 

sobrevivência.  

Uma das maiores repercussões sobre a recente crise migratória estampou a 

capa da revista TIME, envolvendo o tratamento dado aos migrantes mexicanos pelo governo 

do Presidente Donald Trump, separando as crianças dos seus genitores. 

As mortes dos migrantes no Mar Mediterrâneo também causaram tristeza em 

muitas pessoas, mas, por outro lado, também aumentaram o preconceito em algumas 

sociedades. 

Os refugiados sofrem constantes violações aos direitos humanos não somente 

no país de origem, mas também nos países para os quais migram e os chefes de Estado 

simplesmente alegam que não são signatários de um determinado Tratado Internacional e que, 

portanto, não estariam obrigados a cumprir determinadas obrigações24.  

 
24 “Tem estado em voga atualmente a noção de obrigação erga omnes no direito internacional. Nesse sentido, 

seriam erga omnes as obrigações a todos impostas, independentemente de aceitação e, por consequência, sem 

que seja possível objetá-las. Trata-se de normas cuja aplicação atinge todos os sujeitos do direito internacional 

público, sem exceção. Tome-se como exemplo o chamado direito de passagem inocente de barcos mercantes 

estrangeiros pelo mar territorial de determinado Estado: tal é uma obrigação que o Estado ribeirinho há de 

respeitar erga omnes, em decorrência de antiga norma costumeira a respeito (inclusive codificada em diversos 

tratados internacionais). No que tange à responsabilidade internacional dos Estado por violação dos direitos 

humanos, entende-se que não somente o descumprimento de normas convencionais (tratados) acarreta a sua 
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Tem-se que uma pessoa deixa de ser considerada refugiada se as condições de 

perseguição ou temor se reverterem ou se tornarem injustificadas em função de mudanças 

políticas ou se, voluntariamente, o refugiado voltar para o país ao qual pertence a sua 

nacionalidade para fins de residência, todavia, tal situação tem se tornado cada vez mais rara. 

Aqueles refugiados que adquirem uma nova nacionalidade, gozando da 

proteção desta, também não poderão mais ser considerados, oficialmente, como refugiados25.  

Existem vários tipos de refugiados no mundo, alguns por condições de 

perseguição política, outros pela existência de conflitos armados e guerrilhas, além daqueles 

que sofrem com a fome, discriminação racial, social ou religiosa e até os refugiados 

ambientais, entre muitos outros tipos26, sendo que devido a esta intensa migração são gerados 

inúmeros impactos sociais diretos e indiretos a curto, médio e longo prazo.  

A questão dos refugiados no mundo ganha contornos dramáticos, pois além dos 

problemas severos que abrangem suas áreas de origem, ainda existem os problemas que esses 

migrantes encontram nos locais para onde se deslocam, tais como as diferenças culturais, as 

dificuldades com os idiomas, a busca por emprego e, principalmente, a xenofobia (aversão a 

estrangeiros) praticada pela população residente nas áreas de destino27, gerando inúmeros 

conflitos difíceis de serem solucionados. 

Ao longo da história diversos povos e grupos tiveram que deixar sua terra natal 

por causa de conflitos e pressões, dentre os quais destacam-se os seguintes28: 

 
responsabilidade internacional, senão também o desrespeito às obrigações erga omnes de proteção, que decorrem 

do direito internacional costumeiro. Em especial, tais normas visam ‘preservar os valores fundamentais da 

comunidade internacional’, como referiu o Institut de Droit Internacional na sua sessão de Cracóvia de 27 de 

outubro de 2005. Segundo o Institut, há consenso em ‘admitir que a proibição dos atos de agressão, a proibição 

do genocídio, as obrigações concernentes aos direitos fundamentais da pessoa humana, as obrigações relativas ao 

direito à autodeterminação e as obrigações relativas ao meio ambiente dos espaços comuns, constituem exemplos 

de obrigações que refletem os citados valores fundamentais’. No que tange à responsabilidade internacional dos 

Estados por violação das obrigações erga omnes, o mesmo Institut também propôs que qualquer sujeito do 

direito internacional ou qualquer parte em um tratado multilateral pode reclamar o descumprimento de qualquer 

dessas obrigações contra um Estado infrator. [...] É fácil perceber que há estreita vinculação entre as obrigações 

erga omnes e as normas de jus cogens, pelo fato de ambas buscarem a preservação dos referidos ‘valores 

fundamentais’ da sociedade internacional. Essa relação fica ainda mais estreita quando se cuida da proteção dos 

direitos humanos, eis que a obrigação que os Estados têm de proteger as pessoas sob sua jurisdição (obrigação 

esta que pode não se enquadrar no conceito de jus cogens em todos os casos) tem, no mínimo, caráter erga 

omens”. MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Op. cit., 2014, pp. 35 a 37.  

25 Fonte: PENA, Rodolfo F. Alves. "População de refugiados no mundo"; Brasil Escola. Disponível em 

<https://brasilescola.uol.com.br/geografia/populacao-refugiados-no-mundo.htm>. Acesso em 04 de junho de 

2018. 
26 Idem.  

27 Idem.  

28 Idem.  

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/populacao-refugiados-no-mundo.htm
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a) Israelitas / Canaan / 740 a.C. – Assírios conquistam Israel, forçando os israelitas a 

fugir, causando a primeira diáspora dos judeus.  

b) Guerras Mundiais /  Europa Ocidental / Ásia: 1914 - 1918 / 1939 -1945 d.C. – 

Milhões deixaram seus países fugindo dos conflitos ou de perseguições político-

religiosas. Os destinos iam desde outros países na própria região a distâncias 

completamente diferentes, como o Brasil.   

c) Nakba / Palestina - 1948 – Pelo menos 700 mil árabes palestinos fugiram ou foram 

expulsos em razão da guerra civil e da Guerra Árabe-Israelense de 1948.  

d) Guerra dos Bálcãs / Bálcãs - 1992 – A guerra deixou 200 mil mortos e forçou 2,7 

milhões de pessoas a fugir da região – o maior desalojamento de pessoas desde a 

Segunda Guerra Mundial.  

e) Guerra em Darfur / Sudão - 2003 – Tem na conta mais de 200 mil mortos e 2,5 

milhões de refugiados.  

f) Ditadura Militar / Brasil - 1964 – Muitas pessoas se exilaram do país durante o 

regime militar. Grande parte delas por medo de repressão e violência por seu 

posicionamento político.  

g) Guerra Civil Síria / Síria - 2011 – Começou com protestos e transformou-se em 

conflito armado contra o chefe de estado Bashar al-Asaad. Já soma 200 mil mortos e 

mais de 4 milhões de refugiados.  

 

Infelizmente é possível observar que a crise migratória tende a aumentar e é 

um problema que não apresenta uma solução eficaz, pois esbarra em preconceito, questões 

internacionais de Direitos Humanos29 e interesses econômicos e políticos dos países 

envolvidos nos conflitos.  

 
29 “O Direito Internacional dos Direitos Humanos é aquele que visa proteger todos os indivíduos, qualquer que 

seja sua nacionalidade e independentemente do lugar onde se encontrem. Trata-se da ‘disciplina encarregada de 

estudar o conjunto de normas internacionais, convencionais ou consuetudinárias, onde são estipulados o 

comportamento e os benefícios que as pessoas ou grupos de pessoas podem esperar ou exigir dos governos’, 

tendo por objeto de estudo ‘o conjunto de normas previstas pelas declarações, tratados ou convenções sobre 

direitos humanos adotados pela Comunidade Internacional em nível universal ou regional, aquelas normas 

internacionais que consagram os direitos humanos, que criam e regulam os sistemas supranacionais de promoção 

e proteção dos direitos humanos, assim como as que regulam os procedimentos possíveis de serem levados ante 

ditos organismos para o conhecimento e consideração das petições, denúncias e queixas pela violação dos 

direitos humanos’. [...] O ‘direito a ter direitos’ (segundo terminologia de Hannah Arendt) passou a ser o 

referencial primeiro de todo esse processo internacionalizante. Como resposta às barbáries cometidas no 

Holocausto, começa a aflorar todo um processo de internacionalização dos direitos humanos, criando uma 

sistemática internacional de proteção mediante a qual tornou-se possível a responsabilização do Estado no plano 

externo, quando, internamente, os órgãos competentes não apresentem respostas satisfatórias à proteção desses 

direitos. A doutrina da soberania estatal absoluta, assim, com o fim da Segunda Guerra, passa a sofrer um abalo 

dramático com a crescente preocupação em efetivar os direitos humanos no plano internacional, passando a 
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Embora existam inúmeros registros dos horrores cometidos durante as guerras, 

a civilização parece não ter aprendido tais lições, reproduzindo as barbáries que fizeram com 

que milhares de pessoas fugissem de seus lares e dos seus países de origem, sendo que estas 

pessoas têm um único objetivo comum, o de sobrevivência. 

O direito à própria existência, inclusive, é considerado inerente ao ser humano.  

Os direitos fundamentais constitucionalmente protegidos esbarram na garantia 

e eficácia destes direitos, pois não basta somente garantir o direito à vida, mas sim garantir 

uma vida digna, afastando e coibindo toda e qualquer ameaça de violação a este direito, 

fazendo com que a problemática da crise migratória e a violação aos direitos humanos 

permaneça. 

O direito individual não decorre do direito da coletividade em que o refugiado 

está inserido, ao contrário, é o direito da coletividade que restringe o seu direito individual, 

indo contra o caminho natural do desenvolvimento social em relação aos direitos e exposto no 

início deste trabalho e incorrendo em um sentimento de injustiça individual que reflete para a 

coletividade na qual um refugiado está inserido, por exemplo. 

Neste sentido, é forçoso concluir que uma pessoa submetida a situações 

extremas de fome, frio, medo, abusos e incertezas, ou seja, enfrentando os seus limites físicos 

e psíquicos, não pode ser submetida às mesmas restrições legais de outra em situações 

completamente distintas, sendo que diante de um conflito o sentimento de desigualdade se 

torna ainda mais latente, assim como o de injustiça. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Face aos conceitos apresentados sobre os meios extrajudiciais de solução de 

litígios30, tem-se que a mediação seria o melhor meio de solução de conflitos no auxílio aos 

 
sujeitar-se às limitações decorrentes de sua proteção.” MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Op. cit., 2014, pp. 53 a 

55. 
30 “As metodologias para a resolução alternativa de conflitos podem ser definidas como práticas emergentes que 

operam entre o existente e o possível. À luz de novos paradigmas, tais processos emergentes podem ser 

entendidos como processos auto organizativos em sistemas complexos, processos nos quais os participantes, ao 

construírem renovadas possibilidades na resolução de seus conflitos, reconstroem suas relações e reconstroem a 

si mesmos (Fried Schnitman, 1998b). Pessoas, famílias, organizações, corporações, comunidades e inclusive 

países – imersos em um mundo de progressiva complexidade – encontram-se inseridos em importantes processos 

de mudança. O setor de analistas econômicos, psicossociais e organizacionais denomina tais processos de 

‘administração da complexidade, da ambiguidade e do caos’. Independentemente do nome com que esses 

fenômenos são designados, o certo é que existe um amplo acordo no que se refere à sua complexidade. 

Sugerimos a compreensão do movimento de resolução alternativa de conflitos como parte de um contexto 
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refugiados, considerando-se a capacitação e sensibilidade do mediador e respeitando-se as 

etapas que envolvem o procedimento da mediação, reunindo qualidades técnicas, ambientais e 

sociais.   

Saliente-se que ao começo de uma sessão de mediação, o mediador deve 

inicializar as tratativas entre os litigantes; buscar sempre fazer uso de um tom aberto e 

positivo; ajudar os indivíduos a expressar seus sentimentos e interesses; escolher as áreas e as 

questões que serão objeto de discussão; e auxiliar as partes na exploração de compromissos, 

de pontos que são relevantes e de influências, por isso é tão importante a capacitação do 

mediador no sentido de que deverá não somente estar apto a entender o idioma dos litigantes, 

mas também entender a origem do conflito para cada parte envolvida.   

O mediador deve também encontrar os interesses das partes e instruí-las sobre 

os interesses de cada uma, visando que possam entender o problema e solucioná-lo. 

A identificação dos interesses ocultos das partes é tarefa complexa para o 

mediador e acontece quanto este passa confiança às partes sobre o processo.  

Os interesses ocultos existem em virtude de os próprios envolvidos muitas 

vezes não terem conhecimento sobre eles. 

Por vezes, também, as partes escondem tais interesses por imaginarem ser 

conveniente que o outro interessado não tenha acesso sobre eles.  

Em relação às opções de acordo, o mediador deverá informar aos envolvidos 

sobre a necessidade de gerar opções; reduzir os compromissos com alternativas que sejam 

isoladas; e gerar escolhas, fazendo uso da negociação com base nos interesses das partes.  

 

 

 
cultural e científico emergente, que se esforça para administrar e coordenar essa complexidade, interrogando e 

reelaborando as lógicas dos paradigmas conflito/competência – ganhar/perder. Trata-se de construir novas 

plataformas para a ação, que considerem uma linguagem centrada nas ligações, no sentido de comunidade – o 

comum –, na ecologia social e na qualidade de vida. Embora o paradigma ganhar-perder ainda controle o debate, 

estes novos caminhos e recursos examinam nosso potencial para reorientar-nos às ecologias relacionais que 

sustentam o desenvolvimento participativo e responsável, a uma sociedade civil que possa incluir a diversidade 

entre seus recursos. A capacidade de ser perguntar sobre as diversas estratégias disponíveis frente ao conflito, de 

refletir, formular questões significativas, aprender a aprender, transforma-se em meios ativos de enfrentar os 

conflitos e resistir às simplificações de velhos paradigmas. A construção de um mundo onde haja lugar para a 

criatividade, onde sejam possíveis marcos para refletir e atuar dentro do paradigma ganhar-ganhar, as 

associações e os acordos colaborativos na convergência e a diferença – e não só a competência, o poder e o 

litígio – permitem a geração de novos procedimentos e novas formas relacionais, novos empreendimentos, 

associações e instituições. É possível que essa construção conduza a inovações nas relações sociais, a 

reequilibrar o público, o setor civil e o privado, encontrando caminhos mais cooperativos para reconstruir uma 

comunidade global e local (Bush e Folger, 1994; Fisher e Ury, 1991; Gergen, 1994; Henderson, 1996; Johnson e 

Cooperrider, 1991; Pearce e Littlejohn, 1997).” SCHNITMAN, Dora Fried. Novos paradigmas na solução de 

conflitos, apud SCHNITMAN, Dora Fried e LITTLEJOHN, Stephen (organizadores). Op. cit., p. 19.  
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Em uma situação de conflito, deverá prevalecer a cooperação e não a 

competição para solucionar o litígio, eis que o objetivo não é a vingança, mas sim a satisfação 

das partes.  

É importante verificar a percepção e a consequente reação ao problema 

apresentado, pois existem percepções, reações e ações voltadas à resolução de conflitos que 

podem ser construtivas ou destrutivas, cabendo ao mediador observar cada uma delas, 

utilizando-se das técnicas disponíveis a serem aplicadas em um caso concreto.  

O mediador deve ter por objetivo alcançar o melhor posicionamento dos 

envolvidos sobre o problema que os afeta e suas possíveis soluções, sempre por intermédio da 

reflexão objetiva dos mediandos em relação ao que está sendo colocado ou proposto.  

Com a mediação tem-se ainda a criação de um organismo deveras mais 

saudável e de aproximação das partes, devendo o mediador se pautar pelos seguintes 

princípios: 

- Independência: os mediandos sempre terão autonomia para 

desconsiderar apontamentos do mediador, mas é importante que se relate que este não deverá 

manter vínculos de amizade, trabalho ou de qualquer outra natureza com as partes, devendo 

abster-se na mediação. 

- Imparcialidade: o mediador deverá se manter imparcial, isento e 

neutro ao longo do procedimento. Portanto, não deve favorecer nenhuma das partes, 

tampouco deve fomentar qualquer tipo de preconceito que prejudique algum mediando. 

- Aptidão: o mediador precisa também estar capacitado para atuar em 

cada situação, munidos dos fundamentos teóricos e práticos atinentes ao caso em apreço.  

- Diligência: o mediador deverá se manter aberto para novas situações, 

devendo respeitar os rumos que o procedimento tomar.  

- Validação: o mediador deve estimular os mediandos a entenderem que 

todos merecem atenção e respeito, independentemente de suas diferenças culturais, étnicas 

etc.  

Percebe-se, deste modo, que o mediador não precisa ter uma formação jurídica, 

tampouco especializada em uma única área, mas sim uma postura interdisciplinar, utilizando-

se da psicologia, sociologia, ciências sociais etc.  

Embora exista atualmente uma normatização da função do mediador, com 

orientações e responsabilidades, em especial no Brasil, o que fará da mediação um método 
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eficaz será se para um determinado caso concreto as partes ficaram satisfeitas com a solução 

do litígio após a exteriorização dos seus sentimentos e percepção do problema, visando que as 

próprias partes consigam encontrar a solução para a lide envolvida. 

Não obstante a participação de um terceiro alheio ao litígio para auxiliar as 

partes, o mediador deverá ser capaz de fazer com que as partes envolvidas percebam que 

também são capazes de resolver os seus próprios conflitos. 

A realidade que se apresenta à solução de conflitos é de uma total mudança de 

mentalidade31 visando à efetiva solução do problema e não à aplicação de normas 

simplesmente porque elas existem e precisam ser utilizadas.  

É a formação interdisciplinar do profissional que possibilitará a solução do 

litígio e para que seja possível esta formação, é necessário que o mediador, neste caso, se 

desvencilhe de todos os preconceitos, julgamentos de valor, e informações pré-concebidas que 

adquiriu ao longo da sua vida.  

Ao profissional do Direito, é necessário que apresente uma conduta disruptiva 

em relação à formação dogmática que teve durante o seu desenvolvimento acadêmico, eis que 

os professores possuíram o mesmo método de aprendizagem e em geral não foram capazes de 

vislumbrar que o caminho precisava ser alterado, pois a realidade exige muito além de normas 

que foram projetadas para situações que não mais existem.    

 

 
31 “Um imenso movimento toma conta de não poucas escolas de direito na Itália, na França e na Espanha e, 

especialmente, na América Latina (Brasil, México, Chile, Argentina e Colômbia). Trata-se de um movimento 

quase espontâneo, não organizado em princípio, resultante de posições teóricas as mais diversas, que tem como 

objetivo redefinir a juridicidade (seja enquanto ciência, seja enquanto fenômeno social). Trata-se de rever o 

direito em suas múltiplas relações com a política e com a sociedade. Parece constituir uma onde de crítica do 

fenômeno jurídico. [...] Na verdade, a própria crise pela qual passa o direito, hoje, nas sociedades pós-industriais 

(crise de legalidade, crise de legitimidade, crise de aplicação, crise de adequação etc.), recomenda, especialmente 

nos países empobrecidos do terceiro mundo, a revisão de seus postulados básicos, individualistas, idealistas ou 

formalistas, fomentando uma reflexão que só tem sabido crescer e se aprofundar. Importa, hoje, revisitar a casa 

do direito para reformular sua arquitetura, adequando-a aos padrões exigidos pela modernidade, se somos bem-

informados juristas, ou pelo caminho da libertação democrática, se além de bem-informados juristas somos, 

igualmente, progressistas e a favor da história. A reflexão que se exige dos juristas, no limiar do século XXI, 

imprescinde da retomada crítica das formulações hegemônicas sobre o direito e sua função, bem como das 

formulações marxistas, clássicas, pode nascer um processo de construção teórica comprometido com a 

democratização do espaço jurídico e com a adequação deste aos desafios surpreendentes lançados pela sociedade 

contemporânea. [...] Alguns juristas (e não são tão poucos) têm proposto a desmistificação, a desconstrução total 

do discurso jurídico para o fim de demonstrar o seu caráter ideológico ou retórico ou classista. Sugerem, 

igualmente, novas bases para a reflexão sobre o direito, sem propor, entretanto, qualquer alternativa para a luta 

jurídica. Privilegiam o debate intelectual e, não poucas vezes, acompanham uma certa tendência ceticista em 

relação à juridicidade. Imaginam, muitos deles, que a transformação do direito só pode operar-se a partir da luta 

exterior a ele, daí porque a par de esposarem teorias críticas, muitas vezes caem, no cotidiano, ou numa atitude 

de recursa a qualquer atividade jurídica prática ou, ao contrário, numa prática jurídica dogmática”. CLÈVE, 

Clémerson Merlin. O Direito e os Direitos: Elementos para uma crítica do Direito Contemporâneo. São Paulo: 

Editora Max Limonad, 2ª ed., 2001, pp. 185, 186, 191 e 192.  
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RESUMO:  

As mobilizações sociais que explodiram no Chile em outubro de 2019 abriram o debate sobre 

graves e reiteradas violações aos direitos humanos perpetradas por agentes públicos, e 

denunciadas por diferentes organismos de Direitos Humanos. Este artigo discute a relação das 

medidas adotadas em matéria de Justiça de Transição e a política do governo de Sebastián 

Piñera para conter a explosão social, bem como a atuação das Forças de Segurança chilenas 

no contexto de uma forte crise social e política.  

PALAVRAS-CHAVE: Chile. Justiça de Transição. Direitos Humanos. Protestos sociais. 

2019.   

 

ABSTRACT:  

The social mobilizations that exploded in Chile in October 2019 opened the debate on severe 

and repeated violations of human rights inflicted by public agents and denounced by different 

human rights organizations. This article discusses the relationship between the measures 

adopted in the area of Transitional Justice and the policy of the Sebastián Piñera government 

to contain the social explosion, as well as the Chilean Security Forces' actions in a strong 

social and political crisis context. 

KEY-WORDS: Chile. Transitional Justice. Human Rights. Social Protests. 2019. 
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1. O INÍCIO DA EXPLOSÃO SOCIAL E O DECRETO DE ESTADO DE 

EMERGÊNCIA 

Em 19 de outubro, os chilenos acordaram com a capital, a província de 

Chacabuco e as comunas de Puente Alto e San Bernardo em estado de emergência. A partir 

desse momento, as liberdades de movimento e de reunião foram restringidas e os militares 

passaram a assumir funções de segurança pública. O anúncio, feito pelo Presidente da 

República, Sebastián Piñera, na madrugada daquele dia, era a resposta do governo aos 

protestos que, desde 14 de outubro, convulsionavam a capital e que, na sexta-feira 18, 

pareciam ter alcançado o seu ponto mais alto. Era o início de “um terremoto social e político”, 

muito mais intenso que o 4 de agosto de 2011, quando também os protestos estudantis 

“colocaram em cheque o primeiro governo de Sebastián Piñera” (CABRERA, 2019). As 

imagens de tropas e tanques marchando pela cidade trouxeram à memória os anos mais duros 

da ditadura militar. Naquele mesmo dia, o general Javier Iturriaga, designado Chefe da Defesa 

Nacional para a Região Metropolitana e, portanto, encarregado de controlar as zonas em 

estado de emergência, determinou a entrada em vigor do toque de recolher, uma medida que 

não era tomada desde janeiro de 1987, quando Augusto Pinochet ainda estava no poder.  

Doze dias antes, em 6 de outubro, tinha sido efetivado um aumento de 30 pesos 

no preço do transporte público, equivalentes a US$0,04. Embora o acréscimo fosse pequeno, 

os estudantes secundários, especialmente de escolas públicas tradicionais, chamaram a 

“evadir”. Em 7 de outubro dezenas de estudantes se reuniram na estação de metrô 

Universidad de Chile, onde iniciaram o movimento de evasão. Indiferente aos protestos, o 

ministro da Economia, Juan Andrés Fontaine, declarou no dia seguinte: “Quem acordar cedo 

será ajudado por um menor preço” (RETAMAL, 2019). O comentário contribuiu para 

aumentar o mal-estar e o apoio ao movimento de evasões que, a partir de 14 de outubro, se 

tornou massivo (MONASTERIO, 2019). Dois dias depois, em entrevista a um canal de 

televisão, Clemente Pérez, ex presidente do Metrô, afirmou:  

 

É preciso colocar isto em perspectiva. Dois ou três dias 

passaram e 3.500 pessoas vão. Quero dizer, garotos, isto 

não pegou. Vocês não são mais ousados, não ganharam o 

apoio da população. [...] As pessoas estão preocupadas 

com outros temas, o chileno é muito mais civilizado e tudo 
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o que tenho visto é uma grande rejeição a esse tipo de 

atitude, porque as pessoas foram muito prejudicadas.  

(CLEMENTE..., 2019).2  

 

Naquele mesmo dia, algumas horas mais tarde, manifestantes derrubaram, pela 

primeira vez, as grades de uma estação de metrô fechada. O movimento de evasão continuou 

se expandindo e os enfrentamentos entre estudantes e carabineros, os policiais chilenos, se 

tornaram cada vez mais violentos. Em 17 de outubro, 51 estações do metrô registraram ações 

de evasão e protestos. Como resposta, o governo adotou um discurso de criminalização do 

movimento e deputados de direita de Renovación Nacional (RN), partido do Presidente 

Piñera, apresentaram um projeto de lei para sancionar penalmente a evasão do transporte 

público (VILLARROEL, 2019). 

Através das redes sociais foram convocadas novas manifestações para sexta-

feira 18 de outubro, a quinta jornada de evasões massivas (MÚLTIPLES..., 2019). Perto do 

meio-dia, a ministra do transporte, Gloria Hutt, informou à imprensa que o governo não 

considerava reverter o aumento dos preços do metrô (VEINTICUATRO..., 2019). Logo 

depois, a partir das 13 horas, uma sucessão de manifestações em diferentes estações obrigou à 

empresa de Metrô a emitir uma série de comunicados informando sobre o fechamento e a 

reabertura das estações. A estratégia adotada pelos manifestantes foi sentar-se na borda das 

plataformas para impedir o funcionamento dos trens. Às 15 horas foram registrados os 

primeiros enfrentamentos na superfície (VEINTICUATRO..., 2019). Vinte minutos depois, o 

Metrô anunciava o fechamento das linhas 1 e 2 , as mais antigas da rede, e, poucas horas mais 

tarde, eram encerradas as operações em todas as estações de Santiago.  

Em La Moneda, o Presidente da República se reuniu, às 19horas, com sua 

equipe e, pela primeira vez, discutiu-se a possibilidade de decretar estado de emergência. 

Finalizado o encontro, o Ministro do Interior, Andrés Chadwick, anunciou, em uma coletiva 

de imprensa, a aplicação da Lei de Segurança Interior do Estado contra “aqueles que sejam 

responsáveis de provocar danos aos bens do Metrô de Santiago e impedir o seu normal 

funcionamento” (GOBIERNO..., 2019) e, em tom profético, sentenciou: “Hoje vivemos 

momentos de definições” (VEINTICUATRO..., 2019). Em seguida se ouviram panelaços de 

protesto em diferentes pontos da capital. Pouco depois, perto das 20:30, Piñera deixou La 

 
2 Todas as citações de artigos de jornal, escritas originalmente em espanhol, e de documentos da ONU, escritos 

em inglês, foram traduzidas pela autora.  
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Moneda para ir a uma pizzaria em um privilegiado bairro de Santiago e comemorar o 

aniversário de um de seus netos. Pouco depois começaram os primeiros ataques incendiários a 

estações do metrô. Nesse cenário, a empresa anunciou o fechamento da rede durante os dias 

sábado e domingo. Informado de que sua imagem na pizzaria circulava em internet, Piñera 

voltou ao palácio presidencial, onde, passada a meia-noite, decretou o estado de emergência.  

Apesar das medidas adotadas, as manifestações não pararam e a situação de 

descontrole tomou conta do país. Na madrugada do domingo 20 de outubro, o estado de 

emergência se ampliou para La Serena e Coquimbo, pouco depois foi incluída a comuna de 

Rancagua e, mais tarde, toda a Região Metropolitana, Antofagasta e Valdivia. O toque de 

recolher foi imposto em todas as áreas em estado de emergência. Na madrugada de domingo, 

a maioria das capitais regionais eram controladas por militares.  

 

 

2. CRIMINALIZAÇÃO E PROPOSTAS DE REFORMA: AS AMBIVALÊNCIAS 

DO GOVERNO PIÑERA 

A convocação a uma mesa de diálogo e uma proposta para suspender o 

aumento do preço do transporte, uma medida descartada em dias anteriores, foi anunciada 

logo no primeiro dia do estado de emergência. No dia seguinte e com surpreendente rapidez, o 

projeto foi votado em uma sessão extraordinária da Câmara de Deputados e aprovado pelo 

Senado na segunda-feira. Assim, na terça-feira 22 de outubro, o preço do transporte, demanda 

inicial dos estudantes, tinha sido reduzido. Contudo, as manifestações continuaram e o 

governo passou a adotar uma linha de atuação que combinou criminalização e repressão do 

movimento, com o anúncio de reformas e acordos com a oposição, sempre um passo atrás em 

relação às demandas que se multiplicavam nas ruas. 

A primeira reunião ocorreu no domingo 20 de outubro, com representantes dos 

outros dois poderes: Jaime Quintana (PPD), presidente do Senado, Iván Flores (PDC), 

presidente da Câmara de Deputados, e Haroldo Brito, presidente da Corte Suprema. Depois 

do encontro, Quintana afirmou que o Chile passava pela “crise social “mais complexa” desde 

o retorno à democracia” e chamou a uma profunda autocrítica da classe política, “que não 

soube observar” (JARA e GALLARDO, 2019). Flores, por sua vez, manifestou a necessidade 

de reconhecer que “é necessário ouvir a cidadania” e de que “chegou o momento do diálogo e 

da busca de acordos pelo interesse nacional”, indicando que “a institucionalidade está acima 

de qualquer tipo de diferença” (JARA e GALLARDO, 2019). Ambas as declarações 
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permitiam questionar as políticas impulsionadas até então e perguntar-se por essa abertura dos 

poderes do Estado a “dialogar” somente depois de uma onda de fortes manifestações. 

Certamente não eram os trinta pesos que mobilizavam o descontentamento cidadão, 

expressado no amplo apoio às manifestações estudantis. Os protestos eram a resposta 

espontânea de uma cidadania cansada com os baixos salários, o alto custo de vida, a falta de 

serviços públicos gratuitos e de qualidade, as miseráveis aposentadorias, e tantas outras 

demandas postergadas durante os trinta anos de democracia e expressadas durante esses anos 

em diversas manifestações.   

Apesar desse chamado do mundo político a uma autocrítica e da preocupação 

pela grave crise social, no final daquele mesmo dia, o Presidente chileno informou, em uma 

coletiva de imprensa, que 9.500 integrantes das Forças Armadas tinham sido mobilizados para 

conter crimes e situações de violência provocadas por grupos organizados, e declarou:  

 

Estamos em guerra contra um inimigo poderoso, 

implacável, que não respeita nada nem ninguém, que está 

disposto a usar a violência e a delinquência sem limite 

algum, inclusive quando isto significa a perda de vidas 

humanas, que está disposto a queimar nossos hospitais, 

nossas estações de metrô, nossos supermercados, com o 

único objetivo de produzir o maior dano possível a todos 

os chilenos. Eles estão em guerra contra todos os chilenos 

de boa vontade, que queremos viver em democracia, com 

liberdade e paz. (...) estamos muito conscientes de que 

eles têm um grau de organização, de logística, que é 

própria de uma organização criminal. (PIÑERA, 2019a). 

 

As críticas não demoraram: enquanto os manifestantes adotaram a consigna 

“Não estamos em guerra”, políticos como Iván Flores e Jaime Quintana se pronunciaram 

contra o teor das afirmações, e o próprio general Iturriaga chegou a comentar, no dia seguinte, 

“Sou um homem feliz, não estou em guerra com ninguém” (GENERAL..., 2019), o que lhe 

significou ser reprendido por La Moneda (PALMA e LABRÍN, 2019). Diante do impacto 

negativo de suas palavras, Piñera viu-se obrigado a realizar um novo discurso: 
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Reconheço e valorizo o direito de todos os chilenos de se 

manifestarem pacificamente. Entendo, compartilho e 

tenho escutado com atenção e empatia suas necessidades, 

suas dores, seus problemas, seus sonhos e suas 

esperanças de uma vida melhor para vocês e para suas 

famílias. (...) Sei que, às vezes, tenho falado duro contra 

essa violência e delinquência. Entendam-me compatriotas. 

Faço isto porque estou indignado ao ver o dano e a dor 

que essa violência e crime causam. (PIÑERA, 2019b).  

 

Contudo, a declaração de guerra de Piñera continuou repercutindo, alimentada 

pelo vazamento de um áudio de sua esposa, Cecilia Morel, em que ela admitia: 

 

[...] acho que o mais importante é tentar mantermos a 

cabeça fria, não continuar esquentando, porque o que está 

por vir é muito, muito sério. (...) Adiantaram o toque de 

recolher porque se soube que a estratégia é quebrar toda 

a cadeia de suprimentos, alimentos, inclusive em algumas 

áreas, a água, as farmácias. Tentaram queimar um 

hospital e tentaram ocupar o aeroporto, ou seja, estamos 

absolutamente superados. É como se fosse uma invasão 

alienígena, não sei como dizer, e não temos as 

ferramentas para combatê-los. Por favor, mantenha a 

calma, ligue para pessoas de boa vontade, aproveitem de 

racionar as comidas e vamos ter que diminuir os nossos 

privilégios e compartilhar com os outros. (AUDIO..., 

2019).   

 

Diante das especulações sobre o áudio, o jornal La Tercera confirmou, horas 

mais tarde, sua veracidade, enquanto Cecilia Pérez, porta-voz do governo, esclarecia que a 

situação de desborde não se referia ao governo ou às Forças Armadas, mas às imagens 

impactantes que circulavam sobre os protestos (REYES, 2019). A retórica de guerra adotada 
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pelo governo junto com o vazamento do áudio lembrava a discursividade utilizada pelo 

regime militar para legitimar sua própria intervenção em 1973. A forte reação social obrigou a 

Piñera a pronunciar-se, em 22 de outubro, mas desta vez para pedir perdão por não ter 

reconhecido “as legítimas necessidades e demandas sociais da cidadania” e “os problemas que 

há décadas se acumulam” (PIÑERA, 2019c). Em seu discurso, incluiu o anúncio de uma 

Nova Agenda Social com propostas de reformas a curto e médio prazo nas áreas da 

previdência e da saúde, assim como medidas que impactassem nos salários, no setor elétrico, 

nos impostos, em uma maior igualdade entre municípios de alta e baixa renda, além de uma 

redução na dieta dos parlamentares e seu número e de estabelecer limites para a reeleição, 

entre outras. Nos dias seguintes, Piñera assinou diferentes projetos para concretizar as 

reformas prometidas, mas elas foram consideradas insuficientes. Naqueles dias já existia uma 

pressão social para forçar a saída de alguns ministros, medida resistida pela ala mais dura do 

governo, e se multiplicavam as demandas por uma nova constituição (ROGEL, 2019).  

Em resposta à enorme manifestação de sexta-feira 25 de outubro, quando mais 

de um milhão de pessoas se reuniu em Santiago e quase três milhões em todo o país, Piñera 

declarou “Todos escutamos a mensagem, todos mudamos. Agora, precisamos unir forças para 

dar respostas verdadeiras, urgentes e responsáveis às demandas sociais de todos os chilenos” 

(PIÑERA PIDE..., 2019). Informou também sobre sua intenção de suspender o estado de 

emergência a partir de domingo, recomendação que teria sido feita pelo general Iturriaga ao 

Ministro da Defesa (PALMA e LABRÍN, 2019), assim como sobre o pedido de renúncia a 

todo o seu gabinete de ministros (PIÑERA PIDE..., 2019). Por sua parte, o Exército anunciou 

a suspensão do toque de recolher em Santiago, considerando que a Região Metropolitana 

“teria alcançado índices de normalidade, tanto em relação ao funcionamento da cidade, como 

da vida de seus habitantes” (EJÉRCITO..., 2019). A medida se estendeu para outras cidades e, 

no dia seguinte, decretou-se o fim do estado de emergência, “com o objetivo de contribuir 

para que o Chile recupere sua normalidade institucional” (PIÑERA FIRMA..., 2019). A nova 

composição ministerial foi anunciada na segunda-feira 28 de outubro, com mudanças em oito 

pastas,3 incluída a saída do questionado Ministro do Interior, Andrés Chadwick (PIÑERA, 

2019d). Dois dias mais tarde, e diante da continuidade dos protestos, o governo suspendeu os 

encontros da APEC e da COP25 que deveriam acontecer em Santiago. 

Piñera voltou a dirigir-se ao país em 7 de novembro para anunciar medidas na 

área de segurança, entre elas um projeto para aumentar a punição por pilhagens, uso de 

 
3 Secretaria Geral da Presidência, Secretaria Geral de Governo, Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, 

Ministério do Trabalho, Ministério de Bens Nacionais, Ministério do Esporte e Ministério do Interior. 
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barricadas e ataques às Forças de Segurança; urgência para aprovar uma lei contra os 

encapuzados, aumentar a capacidade de vigilância aérea da polícia e reforçar mecanismos 

para receber denúncias de cidadãos (PIÑERA, 2019e). Também, naquele dia, o Presidente se 

reuniu com o Conselho de Segurança Nacional (Cosena), organismo criado durante a 

ditadura,4 para buscar uma saída ao clima de violência das ruas.5 Depois do encontro, o 

presidente do Senado afirmou que “não foi uma reunião necessária nem produtiva” e rejeitou 

a possibilidade de que voltasse a ser decretado o estado de exceção. Na mesma linha, o 

presidente da Câmara de Deputados indicou “Aqui não estamos para ambiguidades nem para 

seguir gerando confusão. Acredito que não foi necessário ter convocado o Cosena, porque os 

temas que discutimos podiam ter sido tratados em outro contexto” (ROA, 2019).  

Na noite de 12 de novembro, Piñera voltou a fazer um chamado ao país, desta 

vez para unir-se em torno de três acordos: “pela paz e contra a violência”, o que se traduzia 

em integrar pessoal da reserva nas Forças de Segurança; “pela justiça” com o objetivo de 

impulsionar uma agenda social; e “por uma nova constituição” no marco da institucionalidade 

democrática (PIÑERA, 2019f). O anúncio fechava uma tensa jornada em que o Presidente 

teria cogitado decretar novamente estado de emergência ou de sítio (CATENA; MINAY; 

FERNÁNDEZ, 2019), situação confirmada pelo presidente de Renovación Nacional, que 

também reconheceu as grandes dificuldades da polícia para manter a ordem pública e cuidar 

dos edifícios públicos e dos comércios (GONZÁLEZ, A., 2019a). A opção não foi adotada 

para evitar um provável aumento do descontentamento cidadão, inibir novos questionamentos 

aos militares por violações aos direitos humanos e facilitar a negociação com a oposição sobre 

os mecanismos de elaboração de uma nova constituição. O dia tinha começado com uma 

greve geral dos trabalhadores do setor público, estudantes e outros grêmios (PROTESTAS..., 

2019), uma jornada que o governo avaliou semelhante à da sexta-feira 18 de outubro, mas 

desta vez, as ações violentas se estenderam a outras regiões do país (CATENA; MINAY; 

FERNÁNDEZ, 2019). Para o jornal Interferencia, o verdadeiro motivo era que:  

 

 

 
4 De acordo com a jornalista Catalina Gaete, o Cosena “cumpriu um papel, durante a transição, de ser um 

contrapeso para o poder democrático. Estava integrado pelo Presidente da República, os três Comandantes em 

Chefe das Forças Armadas, O General Diretor de Carabineros, o Contralor, isto é, estavam representados os 

poderes do Estado, com uma forte presença militar que podiam convocar a qualquer momento o Conselho, para 

discutir qualquer coisa. (…) O fato de que os militares pudessem convocar essa reunião os colocava sobre o 

Presidente e mostra como era frágil a nossa democracia (…)” (MEDRANO, 2016).  
5 Participaram da reunião os representantes dos três poderes (Presidente da República e presidentes da Câmara 

de Deputados, do Senado e da Corte Suprema), a Contraloria Geral da república (semelhante ao Tribunal de 

Contas da União) e as quatro armas das Forças Armadas, além dos ministros do Interior e da Defesa. 
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[...] os militares rejeitaram ontem à noite seguir a ordem 

do Presidente de decretar um novo Estado de Emergência. 

Uma alta fonte ligada à Defesa assegurou a este meio de 

que as Forças Armadas não voltariam a sair às ruas, 

devido a que se trata de um problema político e sua 

solução deve ser política. (FOSSA e HIGUERA, 2019).  

 

De acordo com o jornal citado, o governo estaria “em pânico” por uma possível 

greve de braços caídos de Carabineros, questionados pelo uso de violência extrema contra a 

população (FOSSA e HIGUERA, 2019). Descartada a ideia de chamar novamente os 

militares, decidiu-se “reintegrar” policiais na reserva, iniciar processos judiciais invocando a 

Lei de Segurança do Estado e impulsionar os três acordos antes mencionados. Segundo 

levantamento feito pelo jornal La Tercera, tratava-se de “um esforço final para alcançar o 

diálogo e que se a postura da oposição não mudasse e continuassem os distúrbios no país, 

Piñera poderia novamente decretar o estado de exceção” (CATENA, MINAY, FERNÁNDEZ, 

2019). Contudo, os anúncios tiveram pouco impacto nos políticos e, principalmente, nos 

manifestantes que, pouco depois do discurso, iniciaram panelaços de protesto. Mais tarde, em 

28 de dezembro, Piñera afirmou, em entrevista a um jornal chileno: 

 

Lembro que na noite de 12 de novembro pedi a todos 

meus assessores e ministros que me deixassem um 

momento a sós. Aqui. E tomei uma decisão. Tinha dois 

caminhos: restabelecer um estado de emergência ou um 

estado de sítio, como pediam alguns, ou o caminho de dar 

uma nova oportunidade à paz e ao diálogo, e por isso 

aquela noite eu propus ao país três grandes acordos. 

(FAÚNDEZ, 2019).  

 

A política de reprimir e criminalizar as manifestações, por um lado, e de 

negociar com a oposição, por outro, continuou, e, apesar das denúncias por uso excessivo de 

força e violações aos direitos humanos, o governo anunciou, em 24 de novembro, um projeto 

de lei para que os militares pudessem custodiar serviços básicos sem necessidade de decretar 
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estado de exceção, e a colaboração de polícias europeias (PIÑERA ANUNCIÓ..., 2019). Em 

defesa do criticado projeto, o Ministro da Defesa, Alberto Espina, afirmou, em 1 de 

dezembro, que “Fomos objeto de um ataque brutal concertado, preparado por grupos 

anarquistas em concomitância com narcotraficantes” (MINISTRO..., 2019). Nessa mesma 

linha, o Senado aprovou, no começo do mês de dezembro, um projeto de lei contra pilhagens 

e outro contra barricadas para tornar mais duras as penas a condutas que impeçam o 

funcionamento regular da ordem pública, como a paralização de serviços públicos, montar 

barricadas ou destruir bens imóveis (SENADO..., 2019), iniciativa aprovada pela Câmara de 

Deputados.  

Em 9 de dezembro, Piñera se pronunciou sobre “uma agenda contra abusos e 

por um tratamento digno e justo, que combata com severidade as colusões e os abusos no 

mercado e melhore a proteção de consumidores e trabalhadores”, não dos cidadãos. Nessa 

oportunidade também destacou a importância de promover “uma cultura de respeito aos 

direitos humanos de todas as pessoas em todo tempo, lugar e circunstância”6 e salientou a 

necessidade de “revisar normas que regem o uso da força por parte das nossas Forças de 

Segurança e a forma de resguardar a ordem pública e as manifestações pacíficas dos 

cidadãos” (PIÑERA, 2019g). Durante o Dia Internacional dos Direitos Humanos, voltou a 

reafirmar o compromisso do governo com o fortalecimento das instituições e a assistência às 

vítimas de “atropelos” de direitos essenciais, e indicou que “Não haverá impunidade para 

aquelas pessoas que cometeram graves delitos contra a sociedade, contra as pessoas e que 

causaram tanto dano, também não haverá impunidade contra aquelas pessoas que cometeram 

atropelos aos direitos humanos” (PIÑERA, 2019h). Nessas palavras destaca a preocupação 

por igualar violência policial e militar com atos de violência cometidos por manifestantes, e 

pelos danos materiais provocados pelos protestos. Apesar das boas intenções anunciadas pelo 

governo para responder às denúncias de violação aos direitos humanos, seis dias mais tarde, 

em 16 de dezembro, Piñera assinou um projeto de lei para fortalecer a proteção de 

Carabineros, PDI (Polícia de Investigações) e Gendarmaria (PIÑERA, 2019i).  

Durante o mês de dezembro, o governo chileno explorou a premissa de uma 

intervenção estrangeira na explosão social iniciada em outubro. Com esse objetivo solicitou a 

elaboração de um relatório de Big Data, publicado em 22 de dezembro, cujas conclusões 

apontaram que 31% das informações que circulavam na rede não eram de autores localizados 

 
6 Com esta finalidade anunciou o fortalecimento da institucionalidade da Subsecretaria de Direitos Humanos, do 

Instituto Nacional de Direitos Humanos (INDH), da Defensoria da Criança e da Defensoria Pública para 

melhorar o apoio e a assistência às vítimas, garantir o acesso à verdade e à justiça, e evitar a impunidade. 
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em território nacional, além de identificar os “principais articuladores” do discurso contra 

Piñera,7 e apontar os jovens, fãs do K-pop, como os principais instigadores dos protestos 

(INFORME..., 2019). Na mesma linha, o ministro de Relações Exteriores, Teodoro Ribera, 

afirmou que: 

 

[...] se trata de ações protagonizadas por grupos de 

origens diferentes, entre eles, delinquenciais e anárquicos, 

alguns dos quais buscam desestabilizar nossa democracia. 

[...] Em relação à participação estrangeira no processo 

social, temos indicado, com base em informações contidas 

em fontes abertas, algumas delas provenientes de outro 

país, que existiu uma atividade atípica em contas de redes 

sociais do exterior, muitas das quais difundiram notícias 

falsas e ajudaram a exacerbar o conflito. Contudo, isso 

não desvirtua a natureza essencialmente local da crise. 

(CANCILLER..., 2019). 

 

A mesma informação foi entregue por Piñera em entrevista à CNN em 

espanhol, realizada uma semana antes da publicação do relatório, e divulgada no dia 25 de 

dezembro: 

 

A campanha de desinformação, de notícias falsas, de 

montagens para criar uma sensação de desordem e de 

crise total tem sido gigantesca. Nisso, sem dúvida, há 

participação de governos e instituições estrangeiras. [...] 

Tenho a firme impressão de que aqui houve intervenção, 

não apenas de mãos e mentes chilenas, mas também de 

outras fontes. [...] Fizemos um estudo de milhões e 

milhões de comunicações através das redes sociais. 

Muitas das quais foram produzidas fora do Chile. A 

imensa maioria é para provocar desordem, mais 

manifestações, mais descontrole, mais desobediência civil, 

 
7 Os jogadores de futebol Claudio Bravo e Gary Medel; Pamela Jiles (deputada PH), Camila Vallejos e Karol 

Cariola (deputadas PC); e, Beatriz Sánchez (ex candidata à presidência pela coligação do Frente Amplo). 
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e para prejudicar o sistema político chileno. [...] Ali 

participam grupos, em nosso país, como narcotraficantes 

e anarquistas, mas também há uma mão estrangeira. [...] 

Muitas das notícias, dos vídeos relacionados com direitos 

humanos, que têm sido profusamente difundidos nos meios 

de comunicação chilenos e estrangeiros, não 

correspondem à realidade. Muitos deles são falsos, são 

filmados fora do Chile, ou são tergiversados. (CASAS, 

2019). 

 

As críticas a Piñera depois de suas declarações obrigaram à ministra da 

Secretaria Geral de Governo, Karla Rubilar, a “aclarar as polêmicas declarações do presidente 

Sebastián Piñera” em uma entrevista à televisão. Nessa oportunidade explicou que o 

presidente apenas se referiu a “alguns vídeos” e “algumas notícias falsas”, sem por isso deixar 

de reconhecer os abusos, os excessos, a violência policial e as situações de vulneração dos 

direitos humanos para as quais não haveria impunidade (VELOSO, 2019a). Em um contexto 

de violenta queda dos índices de aprovação do governo,8 os mais baixos desde o retorno à 

democracia, Piñera optou por fechar o ano com uma série de anúncios9 e a oficialização da 

convocação para o plebiscito de abril de 2020. Segundo o presidente chileno, “o pior da crise 

já passou” (FAÚNDEZ, 2019), embora os protestos tenham continuado, ainda que em menor 

intensidade por efeito da pandemia de Covid-19, que se estendeu por praticamente todo o ano 

de 2020.   

 

 

 
8 De acordo com a pesquisa Cadem, publicada em 2 de dezembro,  apenas 10% da população apoiava Piñera, 

enquanto 82% reprovava seu governo. Sobre as manifestações, a pesquisa apontou que 67% apoiavam os 

protestos: 89% os panelaços, 64% as funas a políticos (ações de repúdio contra pessoas que cometeram atos 

considerados ilegais ou injustos) e 58% as greves gerais. Em relação aos estados de emergência, 56% se 

manifestaram contra a possibilidade de um novo estado de emergência e 41% a favor. O projeto para permitir 

que militares resguardem infraestrutura pública sem decretar estado de exceção alcançou 59% de apoio e 39% de 

rejeição (CADEM, 2 de dezembro de 2019). Uma nova pesquisa Cadem apontou, em 30 de dezembro de 2019, 

80% de desaprovação ao governo de Piñera e 11% de aprovação. Ao mesmo tempo, 64% da população declarou 

estar a favor das manifestações e 92% considerou que a economia se encontra em estado de retrocesso ou 

estancamento (PDTE. SEBASTIÁN..., 2019). Esses números se mantiveram na primeira pesquisa do ano 2020: 

13% de aprovação ao governo; 80% de desaprovação; 15% de aprovação ao gabinete ministerial e 78% de 

desaprovação (PIÑERA ALCANZA..., 2019). 
9 Entre eles uma reestruturação do sistema de AFP, mantendo a capitalização individual, pois “acreditamos que a 

poupança previdenciária pertence aos trabalhadores e queremos proteger esse princípio” (FAÚNDEZ, 2019.), e 

uma reforma ao sistema de saúde com a criação de um plano universal de saúde, de modo a garantir um plano 

básico para todos. 
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3. INTENSIFICAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES 

Desde o início da explosão social, as medidas adotadas pelo governo Piñera, 

que oscilaram entre a criminalização e tardias e insuficientes propostas de reforma, 

conseguiram unir a cidadania em protestos cada vez maiores e mais transversais. Ao decretar 

o estado de emergência e, pouco depois, o toque de recolher, Piñera e seus assessores não 

imaginaram o efeito catalizador dessas medidas. A partir de domingo 20 de outubro se 

iniciaram enormes e pacíficas manifestações que desafiaram tanto a proibição de reunir-se 

como o horário do toque de recolher. Aos protestos se uniram bairros da classe média e alta e 

as manifestações, panelaços e atos culturais se multiplicaram em Santiago e outras cidades do 

país. Junto com essas ações os primeiros cabildos e assembleias cidadãs, encontros 

autoconvocados, se reuniram para discutir sobre as principais demandas do movimento, e 

propor ações e soluções para transformar a realidade do país.  

Foi também na madrugada de domingo 20 de outubro que apareceram as 

primeiras pessoas mortas, a maioria delas queimadas em locais comerciais pilhados10, e, nos 

dias que se seguiram, atingidas por disparos de militares.11 As denúncias por casos de tortura 

surgiram em 23 de outubro, quando o Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) 

invocou a Convenção Mundial contra a Tortura para decretar medidas de proteção às pessoas 

torturadas em uma delegacia de Santiago. Mas, apesar do estado de emergência, do toque de 

recolher, das denúncias pelo uso de violência excessiva e de tortura por parte da polícia, das 

notícias de pessoas mortas em decorrência de sua participação em manifestações ou em atos 

de pilhagem, e do anúncio de uma Nova Agenda Social, os protestos se intensificaram. Em 25 

de outubro a chamada “Maior marcha do Chile” reuniu 1.200.000 pessoas em Santiago 

(PROTESTAS EN CHILE..., 2019b), enquanto no restante do país se atingiram também 

recordes de participação. Ao finalizar o dia, e diante da enorme convocatória, Piñera escreveu 

em sua conta Twitter:  

 

 
10 Três corpos foram encontrados nas ruinas de um supermercado incendiado na noite de sábado 19 de outubro. 

Mais duas pessoas apareceram queimadas também em um local comercial em La Pintana, bairro periférico de 

Santiago, e uma terceira em um supermercado (CLARO,  2019). Naquele mesmo dia, mais cinco pessoas foram 

achadas nas ruinas de uma empresa de roupa interior, também localizada em um bairro periférico da capital. 
11 Em La Serena, cidade ao norte, morreu uma pessoa depois de ser atingida por disparos de militares. Um dia 

depois, é morta mais uma pessoa, na mesma região de Coquimbo, por enfrentar-se aos militares, e outra recebe 

disparos enquanto batia em uma panela em uma manifestação. Em 22 de outubro se conhece o caso de uma 

pessoa morta depois de ser brutalmente espancada pela polícia. Dia 25 se confirma a morte de mais uma pessoa 

por disparos de militares, segundo fontes oficiais, próximo do lugar onde se realizava a pilhagem de um local 

comercial, sem que exista certeza de sua participação. Também morreram três pessoas atropeladas: uma por 

militares em Talcahuano e mais duas, uma delas uma criança de 4 anos, por um condutor bêbado.  
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A massiva, alegre e pacífica marcha de hoje, onde os 

chilenos pedem um Chile mais justo e solidário, abre 

grandes caminhos de futuro e de esperança. Todos nós 

ouvimos a mensagem. Todos nós mudamos. Com unidade 

e ajuda de Deus, percorreremos o caminho para esse 

Chile melhor para todos. (BRAVO, 2019).  

 

As palavras do presidente, no entanto, não provocaram qualquer reação a seu 

favor. Até aquele dia, milhares de pessoas tinham participado de manifestações e protestos 

cotidianos em praças e ruas das cidades. À brutalidade policial se opunham mulheres, 

homens, crianças e idosos em uma rara comunhão em um país marcado pelo individualismo. 

Os multitudinários encontros desafiando a hora do toque de recolher, e comemorados como 

vitórias contra a presença militar, davam a certeza de que “Chile despertó”,12 disposto a 

construir uma nova possibilidade de futuro. Os protestos e as manifestações se multiplicaram 

nos dias seguintes: em 27 de outubro 100.000 pessoas marcharam desde Viña del Mar até o 

Congresso Nacional, em Valparaíso; em 1 de novembro centenas de mulheres vestidas de 

preto se reuniram na Marcha do luto para homenagear aqueles que morreram nos protestos; 

em 4 de novembro recomeçaram as convocatórias massivas com o nome de Tercer Súper 

Lunes; em 8 de novembro, o estudante de psicologia Gustavo Gatica foi atingido por disparos 

de policiais e perdeu a visão de seus dois olhos, transformando-se em símbolo das violações 

aos direitos humanos (TORO AGURTO e TORO GÓNGORA, 2019).  

Até 10 de novembro, o Ministério do Interior tinha contabilizado 22 mortes: 12 

em incêndios e pilhagens dentro de locais comerciais, cinco por ação de agentes do Estado e 

outros três por atropelamentos provocados também por policiais. Segundo o INDH, 5.629 

pessoas tinham sido presas e 2.009 feridas, 197 das quais apresentavam ferimentos nos olhos, 

283 ações judiciais tinham sido apresentadas, das quais 192 correspondiam a casos de tortura 

e tratamento cruel, 52 a casos de violência sexual, 6 por homicídio frustrado e 5 por 

homicídio (INDH, 2019). A falta de propostas estruturais, as denúncias de violações aos 

direitos humanos e a política de repressão adotada pelo governo continuaram alimentando os 

protestos. Para 12 de novembro, Mesa Social, entidade que reuniu mais de uma centena de 

organizações, convocou uma greve geral e, naquele mesmo dia, partidos políticos da oposição 

 
12 Uma das consignas mais usadas pelos manifestantes. 
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se declararam a favor de convocar um plebiscito e uma Assembleia Constituinte. Em 

Santiago, 80.000 pessoas se reuniram, a maioria delas pedindo a renúncia de Piñera e uma 

nova Constituição e, mais uma vez, se registraram incidentes em diferentes cidades do país 

(ABRAMOVICH, 2019). Os anúncios da polícia, realizados três dias antes, de que não seria 

usado armamento antimotim, não diminuíram a intensidade da repressão e, de qualquer forma, 

pareciam atrasados diante da indignação causada pela violência contra Gustavo Gatica 

(FOSSA e HIGUERA, 2019). 

Em 16 de novembro, um relatório da Faculdade de Engenharia da Universidade 

do Chile confirmou que as balas de “borracha” utilizadas pelos policiais continham 80% de 

chumbo, silício e sulfato de bário e apenas 20% de borracha (SEPÚLVEDA, 2019). O Diretor 

de Carabineros questionou o relatório e negou qualquer responsabilidade de seus subalternos 

no caso de Abel Acuña, vítima de um ataque cardíaco que, sem possibilidades de receber 

atenção médica devido à forte repressão, faleceu. Dois dias mais tarde, a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) deu início a uma investigação em terreno, pouco 

depois da audiência sobre o Chile, realizada em Quito, para analisar a situação dos direitos 

das pessoas. Os resultados foram entregues em um comunicado, publicado em 6 de dezembro, 

em que a CIDH “expressa sua preocupação pelas características das vulnerações, que indicam 

a existência de condutas repetitivas de violência contra manifestantes no contexto das recentes 

protestas sociais” (CIDH, 2019). Por sua parte, Anistia Internacional concluiu sua missão 

investigadora em 21 de novembro, quando declarou: 

 

As forças de segurança sob o comando do presidente 

Sebastián Piñera – principalmente o Exército e 

Carabineros (a polícia nacional) – estão cometendo 

ataques generalizados, usando força desnecessária e 

excessiva com a intenção de prejudicar e punir a 

população que se manifesta. (AI, 2019).  

 

Em seu relatório, Anistia Internacional recomendou às autoridades chilenas o 

cesse urgente da repressão; investigar a responsabilidade de mando nas violações aos direitos 

humanos; assegurar o atendimento às legítimas demandas da população; e, uma profunda 

reforma da polícia. Carabineros rechaçou o relatório, mas as denúncias continuaram e, 

poucos dias depois, em 22 de novembro, finalizaram os trabalhos da missão investigadora da 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 6  NOVA SÉRIE    2020  PRIMAVERA/VERÃO 

304 
 

ONU. Depois de visitar sete regiões, ouvir os depoimentos de 235 vítimas e os relatos de 60 

integrantes de Carabineros, e de reunir-se com diferentes autoridades e membros da 

sociedade civil (EQUIPO..., 2019), o relatório do Alto Comissionado para os Direitos 

Humanos, publicado em 13 de dezembro, entregou conclusões lapidárias sobre a atuação das 

forças policiais e do Exército na gestão de manifestações pacíficas e no uso da força. A 

missão da ONU constatou reiteradas violações aos direitos humanos, que incluíram mortes 

ilícitas provocadas por agentes do Estado, especialmente durante o período do estado de 

emergência; graves lesões oculares por mau uso de armas não letais, como armas antimotins, 

bombas lacrimogêneas e balas compostas de chumbo; torturas e maus-tratos, que envolveram 

golpes, atropelamentos, simulacros de execuções, ameaças de morte ou de desaparecer a 

pessoa detida; estupros e outras formas de violência sexual, como nudez forçada, toques, 

golpes em genitais; e, detenções ilegais e/ou arbitrárias. Os grupos mais afetados por essas 

violações foram meninas, meninos, adolescentes e jovens, enquanto as mulheres foram o 

grupo mais exposto à violência sexual (ONU, 2019).  

O relatório da ONU concluiu sobre o “elevado número de violações graves aos 

direitos humanos” e entregou recomendações ao Estado chileno, entre elas, garantir os 

direitos de reunião pacífica e de expressão; assegurar uma atuação das forças de segurança de 

acordo com normas internacionais; proibir e/ou limitar o uso de armas antimotim e gases 

lacrimogêneos; realizar reformas estruturais na instituição policial e assegurar de que as 

forças de segurança adotem medidas para reconhecer e prestar contas sobre as violações aos 

direitos humanos; garantir o dever do Estado de investigar as denúncias de violações aos 

direitos humanos e de que não haja impedimentos institucionais para determinar as 

responsabilidades individuais por essas violações; proporcionar às vítimas acesso fácil e 

rápido a procedimentos penais, civis, administrativos ou de disciplina, e garantir de que 

recebam assistência jurídica; estabelecer um mecanismo para coletar, sistematizar e tornar 

públicas as violações aos direitos humanos; garantir que as pessoas detidas passem por 

exames médicos e de que defensores dos direitos humanos, jornalistas e pessoas que prestam 

assistência possam exercer seu trabalho; estabelecer um mecanismo, que inclua a sociedade 

civil para identificar as causas estruturais dos protestos, particularmente àquelas relacionadas 

com direitos econômicos e sociais; assegurar que o processo de elaboração de uma nova 

Constituição seja inclusivo, participativo e transparente (ONU, 2019). 
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Em 26 de novembro, Human Rights Watch (HRW) entregou seu relatório, em 

que atribuiu as violações aos direitos humanos à falta de conhecimento e/ou incumprimento 

dos protocolos por parte da polícia, de modo que suas recomendações se centraram nessa 

esfera, apontando a necessidade de revisar as faculdades para deter pessoas em controles de 

identidade; garantir mecanismos internos de controle para investigar e punir abusos e o uso 

indevido de armas menos letais; reformar o sistema de disciplina; adotar um protocolo com as 

autoridades de saúde para realizar revisões forenses independentes às pessoas detidas; cumprir 

a proibição de não forçar a nudez de pessoas detidas; instalar câmeras de segurança em todas 

as áreas das delegacias; suspender o uso de balas de borracha; estudar o uso de equipamentos 

menos letais; reforçar o treinamento da polícia com armas menos letais; assegurar à polícia 

equipamento de proteção adequado, tempo de descanso e remuneração por horas extras 

(HRW, 2019).  

Em 7 de dezembro, 51 dias depois de iniciados os protestos, o Ministério do 

Interior declarou, pela primeira vez, que não havia registro de fatos graves, como pilhagens, 

ataques a quartéis ou danos à propriedade pública, e informou de apenas um ferido nas 

últimas 24 horas e de uma diminuição no número de pessoas presas de 90, no dia anterior, a 

46. (BALANCE..., 2019). No entanto, em 13 de dezembro, milhares de pessoas voltaram a 

reunir-se na rebatizada Praça Dignidade13 (DÍA 57..., 2019), e Piñera, em uma tentativa por 

simpatizar com os manifestantes, declarou, em 18 de novembro, que: 

 

Este protesto se tornou uma grande oportunidade para 

construir um novo futuro para o Chile. É a expressão 

legítima de uma democracia viva e vital, que nos deu a 

oportunidade de nos conectarmos melhor com nossos 

cidadãos e liderar uma transição para uma sociedade 

mais justa e com maior igualdade de oportunidades, onde 

o progresso e o desenvolvimento sejam mais inclusivos e 

sustentáveis. (PIÑERA, 2019j).  

 

 

 
13 A Praça Baquedano, também chamada Praça Itália, se localiza no bairro de Providencia, em Santiago. Durante 

os protestos que explodiram em outubro se transformou no epicentro das mobilizações e foi rebatizada, pelos 

manifestantes, como Praça Dignidade. 
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Apesar destas considerações, a repressão policial continuou e os incidentes 

mais violentos, como o atropelamento de um manifestante por dois carros policiais ou a morte 

de outro que, ao tentar fugir da polícia, caiu em um buraco eletrificado, passaram a registrar-

se nas sextas-feiras, dia em que se concentraram as ações de protesto desde 25 de outubro. O 

ponto neurálgico é a Praça Dignidade, lugar onde o Intendente da Região Metropolitana 

anunciou, no marco de sua política de “tolerância zero”, em 20 de dezembro, uma “ocupação 

preventiva” da polícia para impedir que as pessoas ocupem a praça (VIERNES..., 2019). 

Contudo, nem os mil policiais com seus cavalos, carros lança-água e lacrimogênias 

conseguiram evitar uma nova manifestação, marcada para aquele mesmo dia, e alavancada, 

em grande parte, pelo acordo selado no Congresso de convocar a um plebiscito, sem incluir a 

opção por uma Assembleia Constituinte (CONGRESO..., 2019).  

À violência policial se contrapôs a capacidade de auto-organização dos 

manifestantes: muitos dos quais passaram a usar óculos de proteção e capuzes. A chamada 

Primera Línea, composta por jovens, assumiu a função de proteger as manifestações e 

impedir o avanço dos policiais. Trata-se de grupos autoconvocados que, com o passar dos dias 

e dos protestos, mostraram um alto grau de organização: enquanto uns se ocupavam de tarefas 

defensivas, como coletar munições, apagar bombas lacrimogênias, hidratar as pessoas 

afetadas pelos gases ou apontar raios laser para obstaculizar a visão da polícia, outros 

assumiram funções ofensivas e para isso passaram a utilizar escudos e lançar pedras com 

mãos ou estilingues. Em alguns casos, os jovens da Primeira Linha construíram muros em 

pontos estratégicos para dificultar o avanço da polícia, técnica imitada dos protestos de Hong 

Kong; também assumiram a tarefa de evacuar os feridos; e há relatos de sua participação para 

conter o incêndio do Cine Arte Alameda, no centro da capital (GONZALEZ, L., 2020).  

A polícia também reprimiu o jantar de Natal convocado para 24 de dezembro 

na Praça Dignidade, encontro que se repetiu no Ano Novo. Dessa vez, a CIDH fez uma 

reclamação pela estratégia de ocupação preventiva utilizada pela polícia chilena e lembrou 

que “a protesta social é um direito humano protegido pelo sistema interamericano e que 

medidas que pretendam impedir ou limitar gravemente seu exercício, como a ‘ocupação’ de 

espaços públicos determinados pela Intendência Metropolitana, são inconvencionais” 

(CIDH..., 2019). Também a ONU pediu às autoridades resguardar o direito a reunião pacífica 

das pessoas (ONU..., 2019). Depois de quatro meses e meio de mobilizações, os números 

continuaram sendo alarmantes: até 18 de fevereiro de 2020, o INDH tinha registrado 3.765 
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pessoas feridas (3.044 homens, 439 mulheres e 282 crianças e adolescentes), das quais 445 

com ferimentos nos olhos (411 com lesão ou trauma e 34 com explosão ou perda), 2.122 por 

balas e 271 por lacrimogênias. Havia 1.835 casos de vulnerações denunciadas (197 por 

violência sexual, 520 por torturas e outros tratamentos cruéis, 1.073 por uso excessivo de 

força no momento da detenção, e, 45 por outro tipo de vulnerações), e 1.312 ações judiciais 

apresentadas (5 por homicídio, 19 por homicídio frustrado, 195 por violência sexual, 951 por 

torturas, 21 por lesões, 86 por violência desnecessária, entre outras) (INDH, 2020). 

 

 

4. UMA NOVA CONSTITUIÇÃO  

A demanda por uma nova constituição no Chile não é nova. Desde a 

promulgação da atual Carta em 1980 há forte resistência de uma parcela importante da 

cidadania em reconhecer sua legitimidade. Contudo, apesar das reivindicações por uma nova 

carta fundamental, os governos da Concertación apenas aprovaram reformas que 

transformaram alguns aspectos, mas não a sua essência.14 A demanda por um novo texto 

constitucional reapareceu com força nas eleições de 2013 quando se iniciou a campanha 

“Marca AC” (Assembleia Constituinte) nos votos emitidos para as eleições presidenciais 

daquele ano. Em resposta, o segundo governo de Michelle Bachelet lançou um processo 

constituinte que finalizou com uma proposta para uma Nova Constituição, apresentada ao 

Congresso Nacional quatro dias antes de finalizar o seu mandato. Nesse ato a ex-mandatária 

deixou em evidência as dificuldades de discutir a elaboração de uma nova constituição, 

embora na apresentação do projeto tivesse destacado o alto apoio cidadão à iniciativa ao 

afirmar que “É o resultado da reflexão que temos feito como comunidade”, em alusão à 

realização de cabildos e assembleias locais que contaram com a participação de mais de 

200.000 pessoas durante 2016.  

Ao assumir a presidência, o governo de Piñera, através de seu Ministro do 

Interior, Andrés Chadwick, foi enfático: “Há certas coisas que queremos que não avancem. 

Não queremos o avanço do projeto de uma nova Constituição apresentado pela presidenta 

Bachelet ao finalizar seu período”, pois, segundo declarou, a intenção do novo governo era 

aprovar algumas mudanças em “um ambiente de acordos e de unidade, e não de iniciativas de 

última hora” (EL GOBIERNO..., 2018). Entre os pontos da proposta de Bachelet rejeitados 

 
14 As reformas mais importantes foram àquelas realizadas em 2005, durante o governo de Ricardo Lagos. 
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estavam a mudança de quóruns de aprovação e de formas de mudar a Constituição, como a 

possibilidade de que fossem aceitas propostas da cidadania. Sobre isto, Chadwick indicou:  

 

Não podemos ter uma Constituição que possa ser 

reformada e modificada fora do Congresso Nacional e 

que possa ser feita sem qualquer maioria, em qualquer 

momento. [...] é atentar contra um elemento fundamental 

que é a estabilidade; este país tem avançado quando tem 

estabilidade e certeza, e a Constituição é o elemento 

fundamental para isso. [...] Este é um governo 

profundamente comprometido com a estabilidade e a 

certeza jurídica como um elemento central para avançar 

neste caminho. (EL GOBIERNO..., 2018).   

 

O quadro mudou com os protestos de outubro de 2019 que obrigaram o 

governo a tomar determinações que fogem aos anseios de seus apoiadores mais duros, 

entrincheirados na União Democrata Independente (UDI), partido conservador e defensor do 

pinochetismo.  À pressão das ruas por uma mudança da Constituição, se uniu a convocação da 

Asociación Chilena de Municipalidades (AchM), em 7 de novembro, para realizar um 

plebiscito em seus 330 municípios com o objetivo de consultar a cidadania sobre uma nova 

Carta Fundamental. Como apontou uma coluna de opinião de um jornal chileno:  

 

A escalada do conflito logo alcançou um ponto sem 

retorno e o cenário se abre além da legitimidade 

alcançada pelos protestos; legitimidade que deverá ser 

sustentada no tempo, se o que se busca é ir além da sua 

espontaneidade. Sem dúvida, o Chile que emergirá desses 

eventos será outro. (CABRERA, 2019). 

 

A consulta foi realizada em 15 de dezembro, com a participação de mais de 2 

milhões de pessoas de 225 municípios do país (FLORES e ASENCIO, 2019). Os resultados, 

publicados dois dias mais tarde, apontaram que 92,4% dos consultados estavam de acordo 

com uma nova Constituição e 73,1% eram favoráveis à realização de uma Convenção 
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Constitucional; 86,9% concordavam com dar mais atribuições e recursos aos municípios e 

95,3% acreditavam que pessoas condenadas por corrupção, lavagem de dinheiro ou 

narcotráfico deviam ser proibidas de candidatar-se a cargos de representação popular e 

empregos públicos para sempre (CONSULTA..., 2019). O plebiscito realizado pela AchM 

teve forte apoio social, uma vez que o processo por uma nova Constituição tinha começado 

logo no início da explosão social, com a convocação desde 24 de outubro a cabildos e 

assembleias cidadãs.  

Nesse cenário de grande pressão social, o governo teve que ceder posições e, 

em 10 de novembro, já tinha anunciado, por meio de seu Ministro do Interior, Gonzalo 

Blumel, a realização de um Congresso Constituinte, “com ampla participação da cidadania” e 

um plebiscito para ratificar a nova carta, mas sem especificar formas nem prazos 

(PROTESTAS EN CHILE..., 2019a). O rechaço da população levou aos parlamentários da 

oposição a manifestar-se pela realização de uma Assembleia Constituinte, composta em sua 

totalidade por pessoas eleitas para essa função. Entre os dias 14 e 15 os partidos do governo e 

da oposição negociaram sobre as formas de encaminhar o processo constituinte. Finalmente, 

em 15 de novembro, anunciaram o Acordo pela paz social e uma nova constituição em que 

definiram a realização de um plebiscito, em abril de 2020, para consultar à cidadania e 

determinar o mecanismo de elaboração da nova carta: uma Convenção Mista Constitucional, 

formada a partes iguais por parlamentários em exercício e membros eleitos, ou uma 

Convenção Constituinte, composta inteiramente por pessoas eleitas para exercer esta função. 

A eleição dos membros de ambas as instâncias ocorreria no mês de outubro de 2020 junto 

com as eleições municipais, o órgão constituinte funcionaria durante nove meses, com uma 

prorrogação de três meses, e, finalizada a redação da nova constituição, ela seria sometida a 

um plebiscito de ratificação (LOGRAN..., 2019).  

No entanto, o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020, atrasou o 

calendário e o plebiscito para consultar sobre a elaboração de uma nova Constituição realizou-

se em 25 de Outubro. Contudo, permaneceram algumas polêmicas, como a definição do 

quórum de 2/3 para aprovar normas e regras e os possíveis cenários caso não haja acordo. Em 

relação à composição dos membros da Convenção abriu-se uma discussão sobre paridade de 

gênero, participação de independentes e assentos para povos indígenas, temas que não tinham 

sido considerados no acordo. Para resolver estas questões formou-se uma comissão técnica a 

partes iguais por membros da oposição e do oficialismo, cuja proposta foi apresentada em 6 

de dezembro e enviada para debate urgente no Congresso. A realização do plebiscito foi 
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aprovada e a reforma constitucional que permite a sua realização foi promulgada em 24 de 

dezembro. Em seus trabalhos, a comissão confirmou as opções Convenção Mista Constituinte 

e Convenção Constituinte e o quórum de 2/3 para aprovar normas e regras, mas sem 

necessidade de uma aprovação semelhante para a totalidade do texto. Também indicou que a 

nova carta deve respeitar tratados ratificados pelo Chile ainda vigentes, determinou a eleição 

de 155 pessoas caso seja aprovada a Convenção Constitucional, e, eliminou do texto a 

indicação de que caso não haja acordo permanece vigente a antiga carta. 

No entanto, os temas sobre paridade de gênero, assentos para indígenas e 

participação de independentes tiveram que ser tratados por separado devido ao rechaço da 

UDI, o que abriu um conflito com os outros partidos da coligação Chile Vamos, pela qual 

Piñera se elegeu presidente. A polêmica finalizou com a apresentação de três projetos de lei 

de Renovación Nacional para atender estas questões, o que provocou a decisão da UDI de 

suspender sua participação em Chile Vamos (VELOSO, 2019b). Em 16 de dezembro, a 

Comissão de Constituição da Câmara de Deputados aprovou as indicações sobre paridade de 

gênero, participação de independentes e assentos reservados para povos originários, fixados 

em 18 no caso de uma Convenção Constituinte e 21 na opção mista (VEGA e LARA, 2019).15 

O relatório foi enviado para aprovação da Câmara, o que ocorreu em 19 de dezembro, e 

atualmente segue sua tramitação no Senado (GONZÁLEZ, T., 2019a). 

O plebiscito foi convocado em 27 de dezembro e, durante a apresentação do 

Serviço Eleitoral (Servel) sobre mudanças no padrão eleitoral e datas para a realização da 

consulta, o diretor do organismo, Patrício Santamaría declarou: 

 

Estamos fazendo história. Por primeira vez é reconhecido 

aos cidadãos e cidadãs o direito de definir diretamente se 

querem ou não uma nova constituição. E também, por 

primeira vez, é reconhecido o direito a definir o órgão que 

– na eventualidade de ser aprovada uma nova 

constituição – terá a responsabilidade de redigi-la. A 

cidadania poderá eleger o país que quer. E o poderá fazer 

com a tranquilidade de contar, desde o ano 2015, com um 

organismo autônomo constitucional encarregado da 

organização dos processos eleitorais: o Servel. Isto 

 
15 Finalmente, o Senado aprovou 17 assentos para povos indígenas, mas a inclusão dos afrodescendentes foi 

votada por separado e desestimada ao não reunir o quórum suficiente.  
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garante que cada um dos processos eleitorais do país sob 

a responsabilidade do Servel, como sempre, seja 

impecáveis, imparciais, transparentes e seguros 

(PLEBISCITO..., 2019).   

 

Depois de três meses de intensas mobilizações, uma pesquisa realizada pela 

empresa Cadem, em 6 de janeiro 2020, indicou que 72% da população apoiava uma nova 

constituição; 92% queriam garantir os direitos sociais na nova carta; 83% se  mostravam 

favoráveis a tornar o país um Estado Plurinacional; 74% queriam o reconhecimento do direito 

à propriedade como fundamental; 71% eram partidários do voto obrigatório; 68% queriam um 

sistema político em que o poder fosse mais compartilhado entre o presidente e o parlamento; 

64% concordaram com períodos presidenciais de quatro anos; e, 52% com um sistema 

legislativo em que seja necessário apenas 50% + 1 para aprovar todas as leis (PIÑERA 

ALCANZA..., 2020). Ainda, a pesquisa mostrou que, entre as pessoas a favor de uma nova 

constituição, 49% daqueles que se identificaram com a direita queriam uma nova carta; entre 

aqueles que se sentiam representados pelo centro, este número aumentava para 82%; e, entre 

aqueles que se sentiam à esquerda, 94% eram a favor da mudança. Sobre o mecanismo mais 

adequado para elaborar a nova Constituição, 51% apoiavam uma convenção constituinte, 

enquanto 43% preferiam a convenção mista (PIÑERA ALCANZA..., 2019). Os resultados do 

plebiscito, no entanto, superaram as expectativas mais otimistas: quase 80% votaram a favor 

de uma Nova Constituição e da Convenção Constituinte como mecanismo de elaboração, em 

um processo eleitoral marcado por uma histórica participação.   

 

 

5. JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO E TRANSIÇÃO À DEMOCRACIA: O MODELO 

CHILENO 

As recentes mobilizações sociais no Chile e as denúncias de graves violações 

aos direitos humanos abrem uma interrogante sobre a efetividade das medidas adotadas por 

este país no âmbito da Justiça de Transição. Depois de trinta anos de um modelo econômico 

vendido como exemplo de eficiência, Chile, o país que Piñera chamara de verdadeiro oásis 

“em meio a uma América Latina convulsionada” (PIÑERA..., 2019) pareceu voltar durante o 

mês de outubro de 2019 aos anos mais duros da repressão militar. As manifestações de 2019 

lembram àquelas que, na década de 1980, sacudiram o regime de Pinochet e obrigaram 
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militares e políticos a pensar sobre os caminhos de uma transição à democracia. Naqueles 

anos, a intransigência do governo em iniciar um diálogo levou a oposição mais moderada a 

unir-se aos protestos nacionais, o que forçou o regime a negociar, mas de acordo com os 

prazos e regras estabelecidos na Constituição de 1980. Foi assim que, em outubro de 1988, 

realizou-se um plebiscito para definir o futuro do país. A vitória da opção Não abriu caminho 

para a realização de eleições diretas no ano seguinte e Patricio Aylwin, candidato da 

Concertación de Partidos por la Democracia, tornou-se Presidente da República. Inaugurou-

se assim um período de grande estabilidade política, conduzido pela Concertación, que 

venceu as seguintes três eleições presidenciais. Essa calma aparente teve um custo e nenhum 

dos governos democráticos questionou o modelo econômico neoliberal nem a legitimidade da 

Constituição, duas grandes heranças da ditadura.  

Para responder às demandas por Verdade e Justiça foi criada a Comisión 

Nacional de Verdad y Reconciliación, conhecida também como Comisión Rettig pelo seu 

presidente, o jurista Raúl Rettig, com o objetivo de esclarecer as graves violações aos direitos 

humanos ocorridas durante o regime militar. Apesar de que a comissão documentou mais de 

2.000 casos de morte e desaparecimento forçado, a complexidade política do cenário da 

transição levou o novo governo a privilegiar a reconciliação por sobre a busca da justiça 

(TEITEL in REATEGUI, 2011). Essa escolha se evidenciou no discurso pronunciado por 

Aylwin em sua mensagem ao Congresso Pleno, em 21 de maio de 1990, quando afirmou: “a 

consciência moral da nação exige que a verdade seja esclarecida, que a justiça seja feita na 

medida do possível [...] e depois, que venha a hora do perdão” (AYLWIN, 1990). De fato, os 

governos chilenos privilegiaram a verdade em detrimento da justiça e “afirmaram a 

importância do critério político no desenvolvimento das normas de justiça” (PAGE in 

REATEGUI, 2011, p. 114).   

A essa primeira comissão seguiram outras iniciativas, como a convocação, em 

1999, durante o governo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de uma Mesa de Diálogo sobre Direitos 

Humanos entre membros da sociedade civil e das Forças Armadas para avançar na busca de 

vítimas de desaparecimento forçado. Como resultado dos trabalhos da Mesa, as Forças 

Armadas entregaram, em janeiro de 2001, uma lista de 200 vítimas, 20 delas sem 

identificação (CHILE, 2011), que teriam sido lançadas ao mar ou em rios e lagos. Por sua vez, 

o governo de Ricardo Lagos (2000-2006), pressionado para avançar em temas de direitos 

humanos, apresentou, em agosto de 2003, sua proposta “no hay mañana sin ayer” (LAGOS, 

2003), em que anunciou a criação de uma nova comissão para determinar o número de 
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pessoas presas e torturadas por motivos políticos durante a ditadura militar. A Comisión 

Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conhecida também como Comisión Valech, em 

homenagem ao seu presidente, o arcebispo Sérgio Valech, instituiu-se em novembro de 2003 

(CHILE, 2003) e, em seus trabalhos, reconheceu 28.459 vítimas, além de descrever períodos 

da prisão política, métodos de tortura, lugares de detenção, perfil das vítimas e as 

consequências destes crimes na vida dessas pessoas (CHILE, 2004, p. 6). Durante o primeiro 

mandato de Michelle Bachelet abriu-se um novo prazo para o reconhecimento de vítimas que 

não tinham se apresentado ou sido reconhecidas pelas comissões anteriores.16 Para isto, criou-

se, em 2010, a Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, 

Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conhecida também como 

Valech II, que funcionou até agosto de 2011, período em que qualificou 9.795 vítimas 

(CHILE, 2011, p. 23).   

Mas, apesar de todos estes esforços, os progressos em matéria de justiça não 

foram o resultado de iniciativas governamentais, mas da pressão sobre as autoridades públicas 

que, desde sempre, exerceram familiares e vítimas da repressão, organismos de direitos 

humanos e movimentos sociais. De fato, até 1998 pouco havia sido feito em matéria de 

judicialização nos casos de violação aos direitos humanos, principalmente pela aplicação da 

Lei de Anistia.17 Naquele ano, e diante da iminência da nomeação de Pinochet como senador 

vitalício - uma das condições impostas pela constituição de 1980 - foram apresentadas duas 

ações contra Pinochet que, pela primeira vez, era apontado como responsável por crimes de 

violação aos direitos humanos.18 Em fevereiro daquele ano, as denúncias foram aceitas pelo 

juiz Juan Guzmán que iniciou uma diligente investigação. Um mês mais tarde, o general 

deixou a comandância do Exército para assumir como senador vitalício. Ainda em 1998, foi 

preso em Londres,19 em decorrência de um pedido de detenção internacional e de extradição 

do juiz espanhol Baltazar Garzón por crimes cometidos no marco da Operação Condor.  

 
16 Entre 1992 e 1996 funcionou a Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación para qualificar casos 

sobre os quais a Comissão Rettig não pôde formar convicção ou não pôde examinar por falta de antecedentes.  
17 O Decreto-Lei 2191 de 1978 anistiou "todas as pessoas que, como perpetradores, cúmplices ou encobridores 

incorreram em atos criminosos, durante a vigência do estado de sítio, entre 11 de setembro de 1973 e 10 de 

março de 1978”, desde que não tivessem sido processadas ou condenadas (CHILE, 1978, p. 1). 
18 Em 12 de janeiro, a Secretária Geral do Partido Comunista, Gladys Marín, apresentou uma ação pelo 

desaparecimento de seu marido, Jorge Muñoz e de outros quatro militantes comunistas na rua Conferência, em 

1976. Em 28 de janeiro, Rosa Silva, filha do ex gerente da Corporación de Fomento de la Producción 

(CORFO), Mario Silva, apresentou uma demanda pelo caso conhecido como Caravana da Morte (UDP, 2019), 

uma comitiva militar enviada por Pinochet para revisar e acelerar processos de pessoas presas. Sob o comando 

de Sergio Arellano Stark, a caravana percorreu o centro e sul do Chile entre 30 de setembro e 22 de outubro de 

1973, período em que executou 97 pessoas. 
19 Em 16 de outubro de 1998, Augusto Pinochet foi preso em Londres, cidade que visitava para tratamento 

médico, em decorrência de um pedido do juiz espanhol Baltasar Garzón pelo assassinato de cidadãos espanhóis 
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Esses eventos modificaram o cenário nacional e, a partir de então, a Corte 

Suprema do Chile adotou um novo entendimento: as pessoas desaparecidas por motivos 

políticos passaram a ser consideradas vítimas de sequestro e não de homicídio (COLLINS, 

2013). Em consequência, sentenças emitidas por tribunais militares, fundamentadas na Lei de 

Anistia, deixaram de ter efeito. Ainda, a prisão do ditador em Londres, afirmou o principio da 

jurisdição internacional (MONTES, 2018), que se consolidou com a criação, em julho de 

1998, da Corte Penal Internacional para julgar crimes de guerra, genocídios e crimes contra a 

humanidade. No Chile, entre 1995 e junho de 2018, foram emitidas 332 sentenças finais 

referentes a 713 vítimas ausentes (358 desaparecidos políticos e 355 executados políticos) e 

202 vítimas de torturas e outros crimes (COLLINS e HAU in RLAJT, 2018), com um total de 

174 condenações a militares (ARCOS, 2018).  

Esse conjunto de medidas adotadas para enfrentar um passado recente de 

violação aos direitos humanos forma parte da Justiça de Transição, cujo objetivo é “construir 

uma paz sustentável após um período de conflito, violência massiva ou violação sistemática 

dos direitos humanos” (VAN ZIL in REATEGUI, 2011, p. 47). Esta área se fundamenta na 

experiência de que “a manutenção da paz em longo prazo não pode ser atingida a menos que a 

população esteja confiante de que a reparação das injustiças pode ser obtida através de 

legítimas estruturas para solução pacífica de disputas e a correta administração de justiça” 

(ONU, 2004, p. 323). Assim, a Justiça de Transição compreende um “conjunto de processos e 

mecanismos associados às tentativas da sociedade em chegar a um acordo quanto ao grande 

legado de abusos cometidos no passado, a fim de assegurar que os responsáveis prestem 

contas de seus atos, que seja feita a justiça e se conquiste a reconciliação” (ONU, 2004, p. 

325). Trata-se da adoção de medidas judiciais ou extrajudiciais para estabelecer a verdade, 

punir os responsáveis de crimes de violação aos direitos humanos, reparar às vítimas e 

impulsionar reformas institucionais. A esse respeito, a sentença da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos (Corte IDH) sobre o caso Velásquez vs. Honduras20 especificou que:  

 

 
durante a ditadura militar chilena. Em 2 de março de 2000, as autoridades britânicas liberaram Pinochet por 

motivos humanitários, devido ao seu estado de saúde, tese defendida pelo governo chileno. Três meses depois de 

seu retorno ao país, a Corte de Apelações de Santiago aprovou sua destituição como senador vitalício e pôde ser 

investigado pela justiça chilena.  
20 Manfredo Velásquez era estudante da Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Foi preso em 

Tegucigalpa por agentes da Direção Nacional de Investigação em setembro de 1982. Sem que mediasse ordem 

judicial, foi preso e torturado, acusado de delitos políticos, e sua prisão não foi reconhecida pelas autoridades. O 

caso foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) em outubro de 1981 e levado à 

Corte Internacional de Direitos Humanos (Corte IDH) em abril de 1986, que condenou o Estado de Honduras.  
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[...] o Estado tem o dever jurídico de prevenir, 

razoavelmente, violações aos direitos humanos, e utilizar 

os meios à sua disposição para investigar seriamente 

violações cometidas no âmbito de sua jurisdição para 

identificar os responsáveis, impor as sanções pertinentes e 

garantir uma adequada indenização à vítima. (Corte IDH, 

1988).  

 

Diversos relatórios e informes da ONU fundamentam as demandas por 

verdade, justiça e reparação. O Informe do Grupo de Trabalho da ONU sobre 

desaparecimentos forçados ou involuntários se posicionou contra a impunidade, considerada 

um fator fundamental para a perpetração de crimes dessa natureza (ONU, 1990, p. 84). Três 

anos mais tarde, o relatório de Theo van Boven para as Nações Unidas caracterizou os atos 

cometidos durante os regimes militares como graves violações aos direitos humanos (ONU, 

1993). Em 1997, o informe de Louis Joinet, conhecido como Princípios Joinet, aprofundou na 

questão da impunidade dos autores de violações aos direitos humanos ao considerar o direito 

individual e coletivo das vítimas a conhecer a verdade e obter justiça, reparação e garantia de 

que esses crimes não se repitam (ONU, 1997). Para Joinet, “não existe possibilidade de 

reconciliação justa e duradoura se não é satisfeita efetivamente a necessidade de justiça” 

(ONU, 1997, p. 8), uma condição que as Nações Unidas já tinham estabelecido ao indicar que 

as “anistias são geralmente incompatíveis com a obrigação dos Estados de investigar esses 

atos, garantir que esses atos não sejam cometidos dentro de sua jurisdição e de assegurar que 

esses atos não ocorram no futuro” (ONU, 1994, p. 38). Também o Estatuto de Roma define 

como “crimes mais graves de transcendência para a comunidade internacional” e, portanto, 

dentro da competência da Corte Penal Internacional, o genocídio, crimes de lesa humanidade, 

crimes de guerra e crimes de agressão, quando cometidos como ataque generalizado ou 

sistemático contra população civil21 (ONU, 1998). Em 2004, a ONU indicou que “quando as 

autoridades nacionais não cumprem suas obrigações internacionais e se mostram relutantes ou 

 
21 Entre os crimes de lesa humanidade, o Estatuto considera assassinato; extermínio; escravidão; deportação ou 

transferência forçada de população; encarceramento ou outra privação grave de liberdade física; tortura; agressão 

sexual, escravatura sexual, prostituição forçada, esterilização forçada ou qualquer outra forma de agressão sexual 

grave; perseguição de grupos ou coletividades por motivos políticos, raciais, étnicos, culturais, religiosos ou de 

gênero; desaparecimento forçado de pessoas; crime de apartheid; e, outros atos desumanos de caráter 

semelhante (ONU, 1998, p. 6). 
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incapazes de processar seus transgressores, o papel da comunidade internacional torna-se 

crucial” (ONU, 2004, p. 328), e estabeleceu o dever dos Estados de “empreender 

investigações rápidas, minuciosas, independentes e imparciais das violações dos direitos 

humanos [...] e adotar medidas apropriadas a respeito dos autores, especialmente na esfera da 

justiça penal, para que sejam processados, julgados e condenados devidamente” (ONU, 2005, 

p. 12). Apesar de que a busca da verdade e a importância de adotar medidas de justiça e 

reparação estão fortemente fundamentadas em documentos de órgãos internacionais, e de que 

o Chile ratificou diversos tratados e pactos de direitos humanos, a realidade do país mostra 

que o respeito aos direitos humanos não forma parte da prática institucional chilena. 

 

 

6. CONSIDERAÇOES FINAIS 

A explosão social que se iniciou em outubro de 2019 evidencia que as medidas 

adotadas no âmbito da Justiça de Transição, assim como as convenções e tratados 

internacionais ratificados pelo Chile não foram suficientes para evitar novas e repetidas 

violações aos direitos humanos. Os protestos e a violenta e desmedida reação policial têm sido 

documentados por centenas de câmeras que diariamente acessam as redes sociais para 

mostrar, em imagens e vídeos, a brutalidade policial, bem como pelos diferentes relatórios 

emitidos por organismos de direitos humanos nacionais e internacionais. As causas da 

explosão de outubro são fundamentalmente políticas e abrangem não apenas a falta de 

resposta às demandas imediatas que levaram a milhares de pessoas a manifestar-se nas ruas, 

mas também àquelas levantadas durante trinta anos de democracia por Verdade e Justiça.  

Em um cenário marcado por grandes manifestações, a estratégia de negociar 

por um lado, e reprimir por outro, aplicada com sucesso por Pinochet durante a década de 

1980, não tem dado ao governo de Sebastián Piñera os mesmos resultados. Ao mesmo tempo, 

o governo mostrou que reformas podem ser implementadas e que tanto oposição como 

oficialismo são capazes de chegar a acordos rápidos, inclusive em matérias que há pouco 

pareciam impossíveis de tratar, como a redação de uma nova Constituição. Esta realidade 

evidencia a falta de vontade política para impulsionar medidas que atendessem as demandas 

sociais que diversos movimentos levantaram durante trinta anos de democracia, o que explica 

a falta de legitimidade dos partidos políticos para assumir o papel de mediadores durante a 

forte crise social que se iniciou em 2019. Ao contrário, a classe política privilegiou nesse 

período a manutenção do atual modelo econômico e, em função da estabilidade, optou por 
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não questionar as bases políticas herdadas do regime militar e que se expressam na 

Constituição atualmente vigente no país. Assim, a ausência de um processo constituinte sobre 

o qual a sociedade pudesse fundamentar princípios que a representem restou legitimidade à 

própria transição e aos governos do período democrático.  

Por outro lado, a prevalência de medidas de verdade por sobre a aplicação de 

justiça nos casos de violação aos direitos humanos favoreceu a impunidade e, embora a ênfase 

tenha mudado a partir de 1998, o número de militares condenados é ínfimo em relação à 

gravidade e quantidade dos crimes cometidos. A impunidade se repete inclusive nos casos de 

denúncias de violações aos direitos humanos realizadas durante o período democrático, 

especialmente contra indígenas, a maioria deles mapuche. A atuação violenta da polícia 

chilena não é novidade e, apesar de que existem protocolos, eles não são respeitados e o 

sistema apresenta diversas falhas para punir este tipo de atuações de forma interna. Um corpo 

altamente hierarquizado como Carabineros torna difícil sustentar que as violações ocorrem 

como fatos isolados, de modo que deveriam ser apuradas não apenas as ações individuais, 

mas também das pessoas que emitiram as ordens, entre as quais, é preciso identificar as 

responsabilidades políticas.  

A decisão do governo de decretar estado de emergência favoreceu a ocorrência 

destes atropelos em uma situação que exigia mais diálogo político do que repressão. Durante 

o mês de novembro foram registrados os protestos mais violentos, sem que por isso o governo 

tenha decretado novamente estado de exceção. Esta negativa do Exército se explica pela 

magnitude que adquiriram as denúncias de violações aos direitos humanos e pela atitude 

adotada pelos manifestantes, dispostos a demonstrar que os militares não tem cabida no Chile 

atual. As justificativas utilizadas pelo governo para reprimir, por outra parte, serviram para 

reforçar o caráter unitário das mobilizações. Da criminalização do movimento à insinuação de 

uma intervenção estrangeira para destruir o sistema político chileno, passando pelo endosso 

de responsabilidade a grupos anarquistas ou narcotraficantes, deixa em evidência uma 

estratégia desgastada e nenhuma sintonia com as reais demandas da população. A força das 

mobilizações que explodiram em outubro resgata a memória histórica de um país que acorda 

30 anos depois da promessa de uma alegria que nunca chegou.22  

 
22 O slogan da campanha pelo Não no plebiscito de 1988 era “Chile, la alegría ya viene”. 
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RESUMO:  

Este trabalho tem por escopo analisar as consequências da responsabilização internacional do 

Estado Brasileiro no caso Cosme Rosa Genoveva, mais conhecido como caso Favela Nova 

Brasília. Inicialmente, será estudada a violência policial e a necropolítica no Brasil, em geral, 

e no Estado do Rio de Janeiro, em particular. Ato contínuo, será realizado um breve aporte 

histórico acerca da adesão do Brasil ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Por fim, 

proceder-se-á à análise do Caso Favela Nova Brasileira e de alguns reflexos da jurisdição 

contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos no ordenamento jurídico interno. 

PALAVRAS-CHAVE: Letalidade policial. Estado de exceção. Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Favela Nova Brasília. 

 

ABSTRACT:  

This essay aims to analyze the consequences of Brazil’s condemnation in the Case of Cosme 

Rosa Genoveva, also known as the Case of Favela Nova Brasília. Initially, the article presents 

a general perspective on police violence and necropolitics in Brazil, in order to advance on a 

detained study of these phenomena in the city of Rio de Janeiro. Next, Brazil's accession to 
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the Inter-American System for the Protection of Human Rights will be historically 

contextualized. Finally, we review the Case of Favela Nova Brasília, introducing some 

reflections on the contentious jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights 

within the domestic legal system. 

KEYWORDS: Police lethality. State of exception. Inter-American Court of Human Rights. 

Inter-American System for the Protection of Human Rights. Favela Nova Brasília. 

 

                                                                                                                 

1. INTRODUÇÃO 

Persiste no Brasil, de forma cada vez menos velada2 3, uma política de 

conivência com a violência policial, especialmente quando perpetrada contra pessoas em 

situação de vulnerabilidade4 e excluídas dos centros de poder. Essa temerária tolerância com 

práticas aviltantes estimula sua expansão nas cidades, mormente nas favelas e periferias. 

Diversos episódios relacionados à letalidade policial ganharam notoriedade na 

mídia nos últimos anos. Destaquem-se, nesta seara, os massacres da Candelária5, Costa 

Barros6, Carandiru7, Osasco/Barueri8, Eldorado dos Carajás9 e Fallet-Fogueteiro10, para citar 

 
2 Consta do Informe Anual divulgado pela Anistia Internacional que, em 2019, “el presidente y otros altos cargos 

mantuvieron um discurso abiertamente contrario a los derechos humanos que incluía declaraciones dirigidas a 

debilitar el sistema interamericano de derechos humanos”. Disponível em: <https://anistia.org.br/direitos-

humanos/publicacoes/direitos-humanos-nas-americas-retrospectiva-2019-baixe-agora-o-relatorio/>. Acesso em 

2020.27.fev. 
3 Oportuno consignar a declaração proferida por Wilson Witzel em 01/11/2018, após ser eleito governador do 

Estado do Rio de Janeiro: “O correto é matar o bandido que está de fuzil. A polícia vai fazer o correto: vai mirar 

na cabecinha e… fogo! Para não ter erro” (disponível em: < https://veja.abril.com.br/politica/wilson-witzel-a-

policia-vai-mirar-na-cabecinha-e-fogo/. Acesso em 2020.fev.26). 
4 De acordo com as Regras de Brasília, documento elaborado no seio da Conferência Judicial Ibero-americana 

com a participação da Associação Ibero-americana de Ministérios Públicos (AIAMP), a Associação Inter 

americana de Defensores Públicos (AIDEF), a Federação Ibero-americana de Ombudsman (FIO) e a União 

Ibero-americana de Colégios e Agrupamentos de Advogados (UIBA), “consideram-se em condição de 

vulnerabilidade aquelas pessoas que, por razão da sua idade, género, estado físico ou mental, ou por 

circunstâncias sociais, económicas, étnicas e/ou culturais, encontram especiais dificuldades em exercitar com 

plenitude perante o sistema de justiça os direitos reconhecidos pelo ordenamento jurídico”. Disponível em 

<https://www.anadep.org.br/wtksite/100-Regras-de-Brasilia-versao-reduzida.pdf>. Acesso em 2020.fev.26. 
5 Em 23 de julho de 1993, 8 (oito) crianças e adolescentes negros e em situação de rua foram assassinados nas 

proximidades da Igreja da Candelária, localizada no Centro do Rio de Janeiro. Quatro policiais militares, sendo 

três da ativa e um que já havia sido expulso da corporação, foram condenados. Disponível em 

<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/07/25-anos-apos-chacina-da-candelaria-protecao-a-crianca-tem-

falencia-no-rj.shtml>. Acesso em 2020.fev.26. 
6 Em 28 de novembro de 2015, 5 (cinco) jovens negros desarmados foram mortos no interior de um veículo com 

111 (cento e onze) tiros desferidos por 4 (quatro) policiais militares, mesmo após terem atendido a ordem de 

parada dos agentes. As mortes foram registradas pelos policiais como autos de resistência, mas a perícia e as 

testemunhas oculares confirmaram que não houve troca de tiros. Disponível em 

<https://www.justificando.com/2018/11/09/3-anos-da-chacina-de-costa-barros-5-jovens-mortos-111-tiros/>. 

Acesso em 2020.fev.26. 
7 Em 02 de outubro de 1992, uma intervenção da Polícia Militar culminou no assassinato de, no mínimo, 111 

(cento e onze) detentos na Casa de Detenção de São Paulo, hoje desativada. A CIDH determinou que o Estado 

https://anistia.org.br/direitos-humanos/publicacoes/direitos-humanos-nas-americas-retrospectiva-2019-baixe-agora-o-relatorio/
https://anistia.org.br/direitos-humanos/publicacoes/direitos-humanos-nas-americas-retrospectiva-2019-baixe-agora-o-relatorio/
https://veja.abril.com.br/politica/wilson-witzel-a-policia-vai-mirar-na-cabecinha-e-fogo/
https://veja.abril.com.br/politica/wilson-witzel-a-policia-vai-mirar-na-cabecinha-e-fogo/
https://www.anadep.org.br/wtksite/100-Regras-de-Brasilia-versao-reduzida.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/07/25-anos-apos-chacina-da-candelaria-protecao-a-crianca-tem-falencia-no-rj.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/07/25-anos-apos-chacina-da-candelaria-protecao-a-crianca-tem-falencia-no-rj.shtml
https://www.justificando.com/2018/11/09/3-anos-da-chacina-de-costa-barros-5-jovens-mortos-111-tiros/
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apenas algumas chacinas praticadas por policiais. Cada vez mais, abrolham evidências de que 

os órgãos estatais não têm logrado êxito em alterar a política de segurança pública ou reverter 

esse cenário de violação de direitos humanos aos que são considerados indignos de vida11. 

Ao contrário: é possível constatar a existência de uma política pública que dá 

ensejo ao massacre sistêmico de parcela da população a partir do uso ilegítimo da força. As 

ações policiais corporificam a denominada política da morte12: a necropolítica parece 

justificar a manutenção de um estado permanente de exceção, que legitima a militarização da 

força e, por conseguinte, o extermínio das pessoas marginalizadas. No Brasil, o homo sacer de 

que fala Agamben13 tem gênero, cor, classe social e CEP – os brasileiros matáveis são 

homens, negros, pobres e periféricos ou favelados.  

Neste cenário de letalidade policial e letargia dos órgãos públicos incumbidos 

de sua reversão, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH), em 2017, proferiu 

sentença responsabilizando o Brasil por 26 (vinte e seis) mortes ocorridas em duas incursões 

policiais realizadas em 1994 e 1995 na Favela Nova Brasília, localizada no Complexo do 

Alemão, no Rio de Janeiro.  

Trata-se da primeira condenação do Estado Brasileiro perante um órgão 

jurisdicional internacional em decorrência da violência policial. 

Essa constatação deu origem ao questionamento de incitou a elaboração deste 

trabalho: o julgamento do Caso Favela Nova Brasília pela CorteIDH acarretou alguma 

 
compensasse as famílias das vítimas e que tomasse medidas para prevenir novas ocorrências. Em outubro de 

2018, o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou o julgamento de 73 (setenta e três) policiais militares envolvidos 

no massacre do Carandiru. 
8 Em 13 de agosto de 2015, 18 (dezoito) pessoas foram mortas e 6 (seis) ficaram feridas em ataques realizados de 

forma simultânea em Osasco e Barueri, na região metropolitana de São Paulo. A CIDH emitiu o seguinte 

comunicado: “Uma das linhas de investigação reside na possível responsabilidade de membros da polícia militar, no 

que constituiria uma suposta represália pelo assassinato de um policial militar dias antes. Esses fatos têm lugar num 

contexto de insegurança cidadã”. Três policiais militares e um guarda municipal foram condenados pelo Tribunal de 

Justiça de São Paulo. Até o momento, a decisão não transitou em julgado (disponível em 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2019-07/tj-determina-novo-julgamento-para-dois-acusados-de-

chacinas-em-osasco>. Acesso em 2020.fev.26). 
9 Em 17 de abril de 1996, 19 (dezenove) trabalhadores rurais sem terra foram mortos pela Polícia Militar em 

Eldorado dos Carajás, localizado no sudeste do estado do Pará, enquanto realizavam uma caminhada até a cidade 

de Belém. Disponível em < https://mst.org.br/2019/04/19/carajas-23-anos-de-impunidade-o-sangue-nao-para-de-

derramar/>. Acesso em 2020.fev.27. 
10 Em 08 de fevereiro de 2019, operação do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e do Batalhão de Choque 

da Polícia Militar resultou na morte de 13 (treze) jovens no morro Fallet-Fogueteiro, localizado no Centro do Rio 

de Janeiro. A Delegacia de Homicídios da Capital, responsável pela investigação da chacina em comento, opinou 

pelo arquivamento do inquérito. Atualmente, o caso encontra-se pendente de análise pelo Grupo de Atuação 

Especializada em Segurança Pública (Gaesp) do Ministério Público. 
11 D’ELIA FILHO, Orlando Zaccone. Indignos de vida: a desconstrução do poder punitivo. Rio de Janeiro: 

Revan, 2015. 
12 MBEMBE, Achille. Necropolítica. São Paulo: N-1 Editora, 2018. 
13 AGAMBEM, Giorgio. Estado de exceção. São Paulo: Boitempo, 2006. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2019-07/tj-determina-novo-julgamento-para-dois-acusados-de-chacinas-em-osasco
http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2019-07/tj-determina-novo-julgamento-para-dois-acusados-de-chacinas-em-osasco
https://mst.org.br/2019/04/19/carajas-23-anos-de-impunidade-o-sangue-nao-para-de-derramar/
https://mst.org.br/2019/04/19/carajas-23-anos-de-impunidade-o-sangue-nao-para-de-derramar/
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consequência no ordenamento jurídico interno? De outro modo: a responsabilização 

internacional do Estado brasileiro ocasionou a redução dos índices de letalidade policial nas 

cidades brasileiras? 

Na tentativa de responder a essas indagações, no primeiro capítulo deste artigo 

será estudada a violência policial e a necropolítica no Brasil, em geral, e no Estado do Rio de 

Janeiro, em particular. Serão perquiridos os números de mortes decorrentes de intervenções 

policiais nos últimos dez anos de acordo com dados oficiais fornecidos pelo Instituto de 

Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP/SSP-RJ). As inovações trazidas pela lei nº 

13.954/2019 relacionadas à legítima defesa praticada por agentes de segurança pública 

também serão abordadas, juntamente com os conceitos de estado de exceção e de lawfare. 

Outrossim, será realizado um breve aporte histórico acerca da adesão do Brasil 

ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos e à jurisdição da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. Pretende-se, com isso, desconstruir a equivocada ideia de que as decisões 

da Corte atentariam contra a soberania nacional. 

A parte final deste ensaio englobará a análise do Caso Favela Nova Brasília. 

Inicialmente, proceder-se-á ao exame das incursões policiais ocorridas em 1994 e 1995, que 

resultaram em 26 (vinte e seis) mortes e 3 (três) estupros. Ato contínuo, serão discutidos os 

principais pontos resolutivos contidos da sentença proferida pela Corte e seus reflexos no 

ordenamento jurídico interno até o presente momento. 

 

 

2. VIOLÊNCIA POLICIAL NAS CIDADES BRASILEIRAS: LEGALIZAÇÃO DO 

ESTADO DE EXCEÇÃO 

A necropolítica é uma técnica de Estado materializada no extermínio dos 

inimigos a partir do uso ilegítimo da força pelas polícias. Achille Mbembe explicita a 

existência de locais privilegiados e de mecanismos técnicos para conduzir pessoas à morte. É 

o Estado decidindo quem deve viver e quem deve morrer na sociedade. 

Como é cediço, a violência policial consiste em expediente atentatório aos 

direitos humanos. Na maior parte dos casos envolvendo assassinatos praticados por agentes 

de segurança pública, porém, o desfecho é insuficiente – às vezes, sequer há investigação, 

ocultando-se os episódios em “autos de resistência à prisão” ou “confronto armado”.  
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Dados oficiais divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de 

Janeiro (ISP/SSP-RJ)14 revelam que, entre 2003 e 2019, 16.692 (dezesseis mil, seiscentos e 

noventa e duas) pessoas foram mortas em confronto com a polícia no Estado do Rio de 

Janeiro, como demonstra o quadro a seguir: 

 

Ano Mortes por intervenção de agente do Estado no RJ 

2010 855 

2011 523 

2012 419 

2013 416 

2014 584 

2015 645 

2016 925 

2017 1.127 

2018 1.534 

2019 1.810 

 

 

 

No dia 20 de junho de 2018, Marcos Vinicius da Silva, de 14 anos, foi 

baleado a caminho da escola, uniformizado e de mochila, durante operação policial realizada 

no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, que culminou em 7 (sete) mortes15. 

Na época do assassinato do estudante, o Rio de Janeiro encontrava-se sob intervenção federal 

há quatro meses. O General interventor Walter Braga Netto havia assumido o controle da 

segurança pública fluminense e, no dia da morte de Marcos Vinicius, a incursão na 

comunidade fora realizada por policiais civis, agentes da Força Nacional, militares do 

Exército - que entraram na favela com blindados - e helicópteros que realizavam disparos de 

cima para baixo16. 

 

 
14 Disponível em <https://www.ispvisualizacao.rj.gov.br:4434/index.html>. Acesso em 2020.fev.27. 
15 Disponível em <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/06/21/mae-de-aluno-morto-na-

mare-mostra-uniforme-com-sangue-bandido-nao-carrega-mochila.htm>. Acesso em 2020.fev.27. 
16 Disponível em <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/20/politica/1529519369_464493.html>. Acesso em 

2020.fev.27. 

Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro 

https://www.ispvisualizacao.rj.gov.br:4434/index.html
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/06/21/mae-de-aluno-morto-na-mare-mostra-uniforme-com-sangue-bandido-nao-carrega-mochila.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/06/21/mae-de-aluno-morto-na-mare-mostra-uniforme-com-sangue-bandido-nao-carrega-mochila.htm
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/20/politica/1529519369_464493.html
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Em 20 de setembro de 2019, a morte de uma criança negra gerou comoção 

nacional17 e internacional18: Ágatha Félix, de 8 anos de idade, foi atingida por um projétil de 

arma de fogo no interior de uma Kombi, dentro do Complexo do Alemão, também no Rio de 

Janeiro. O policial militar que efetuou o disparo alegou que teria agido em legítima defesa, 

revidando tiros que teriam sido disparados por dois homens que passaram de moto ao lado da 

kombi – o que foi rechaçado por testemunhas oculares e pela prova pericial. 

Verifica-se, historicamente, uma tentativa de legitimar as injustificáveis 

brutalidades praticadas por agentes de segurança pública com fulcro na existência de um 

suposto estado de exceção: algumas providências estatais incidiriam sobre uma situação fática 

excepcional à revelia da solução normativa para ela prevista19. Significa dizer que, diante da 

inexistência de previsão legal disciplinando, de forma específica, situações de guerra, a 

solução seria criar uma norma ad hoc, mediante a técnica da exceção20. 

A falácia dessa construção teórica, porém, reside precisamente na ausência 

de anormalidade: a letalidade policial apurada nas cidades brasileiras, longe de ser exceção, é 

a regra vivenciada diariamente pelos homens matáveis, quais sejam, os cidadãos negros, 

pobres e periféricos. 

Não bastasse tal constatação, a situação parece se agravar com as recentes 

tentativas de se legitimar, a partir de alterações normativas, todo e qualquer homicídio 

praticado por agentes de segurança pública. Trata-se da proposta contida no projeto de lei 

apresentado pelo Ministro Sérgio Moro que buscava estender a legítima defesa ao “agente de 

segurança pública que, em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, 

prevenisse injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem” e acrescentar um parágrafo 

2º ao art. 23 do Código Penal para consignar que “o juiz poderá reduzir a pena até a metade 

ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de escusável medo, surpresa ou violenta emoção”. 

Após alterações realizadas durante o processo legislativo, a lei nº 

13.954/2019, vulgarmente conhecida como “projeto anticrime”, foi publicada e acrescentou 

ao art. 25 do Código Penal o seguinte parágrafo: “observados os requisitos previstos 

 
17 Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/12/policial-militar-e-denunciado-pela-morte-

da-menina-agatha-no-rio.shtml>. Acesso em 2020.fev.27. 
18 Disponível em <https://www.theguardian.com/world/2019/sep/22/brazilians-blame-rio-governors-shoot-to-

kill-policy-for-death-of-agatha-felix-girl-8>. Acesso em 2020.fev.27. 
19 VALIM, Rafael. Estado de exceção: a forma jurídica do neoliberalismo. São Paulo: Contracorrente, 2017. P. 25. 
20 ZANIN MARTINS, Cristiano; ZANIN MARTINS, Valeska Teixeira; VALIM, Rafael. Lawfare: uma 

introdução. São Paulo: Contracorrente. P. 92. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/12/policial-militar-e-denunciado-pela-morte-da-menina-agatha-no-rio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/12/policial-militar-e-denunciado-pela-morte-da-menina-agatha-no-rio.shtml
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/22/brazilians-blame-rio-governors-shoot-to-kill-policy-for-death-of-agatha-felix-girl-8
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/22/brazilians-blame-rio-governors-shoot-to-kill-policy-for-death-of-agatha-felix-girl-8
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no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública 

que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes”. 

Trata-se de expressão do lawfare, um fenômeno multifacetado que não 

possui definição unânime na doutrina. Para Orde Kittrie21, o conceito abarca dois elementos: 

(i) a utilização da legislação para criar efeitos semelhantes àqueles almejados por uma ação 

militar convencional; e (ii) a ação deve ser motivada pelo desejo de enfraquecer ou destruir o 

adversário. Zanin Martins e Valim definem lawfare como o “uso estratégico do Direito para 

fins de deslegitimar, prejudicar ou aniquilar um inimigo”22. 

Neste contexto, nota-se que a lei 13.954/2019, ao acrescentar o 

supratranscrito parágrafo segundo ao art. 25 do Código Penal, conferiu legalidade ao ilegítimo 

modus operandi praticado pelas agências policiais, criando uma causa excludente de ilicitude 

para o agente de segurança pública que repelir risco de agressão. Utilizou-se o Direito, de 

forma estratégica, para aniquilar um inimigo. Dito de outra forma: agora o abate aos corpos 

matáveis parece encontrar previsão legal. 

 

 

3. SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS 

 

3.1. BREVES CONSIDERAÇÕES 

O Estado Brasileiro ratificou e incorporou internamente as disposições 

contidas na Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) em 1992 (Decreto nº 

678/1992). Ainda no exercício de sua soberania, o Brasil optou, voluntariamente, por se 

submeter à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH) em 

10/12/1998, reconhecendo como “obrigatória, de pleno direito e por prazo indeterminado, a 

competência da Corte IDH em todos os casos relativos à interpretação e aplicação da 

Convenção” – conforme consigna o decreto nº 4463/2002, que promulgou a Declaração de 

Reconhecimento da Competência Obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

em âmbito nacional. 

Forçoso concluir, portanto, que o Brasil, enquanto Estado aderente ao 

tratado em questão, assumiu o compromisso de respeitar os direitos e garantias estabelecidas 

no acordo que, livre e soberanamente, subscreveu – sujeitando-se, em caso de 

 
21 KITTRIE, Orde. Lawfare: law as a weapon of war. Oxford: Oxford University Press, 2016. P. 8. 
22 ZANIN MARTINS, Cristiano; ZANIN MARTINS, Valeska Teixeira; VALIM, Rafael. Lawfare: uma 

introdução. São Paulo: Contracorrente. P. 21. 
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descumprimento, à jurisdição contenciosa da CorteIDH, cujas decisões revestem-se de 

inerente vinculatividade. Inexiste, portanto, qualquer violação à soberania nacional, eis que a 

adesão em análise ocorreu de forma voluntária. 

Destaque-se, por oportuno, que o artigo 2º da CADH consigna 

expressamente o “dever de adotar disposições de direito interno” para tornar efetivas as 

disposições contidas do pacto e que o artigo 68 do mesmo diploma estabelece que os Estados 

se comprometem a cumprir as decisões da CorteIDH em todos os casos em que forem parte.  

O objetivo central do presente trabalho restringe-se à análise do Caso Favela 

Nova Brasília pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos, por ter sido a primeira vez 

em que foi submetida à jurisdição contenciosa da CorteIDH a violência policial perpetrada 

pelo Estado Brasileiro. Não se desconhece, porém, que o Estado Brasileiro já fora 

anteriormente responsabilizado perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 

casos envolvendo a letalidade policial – a título exemplificado, menciona-se o caso Wallace 

de Almeida23, um soldado negro de 18 anos que fora executado por policiais militares durante 

uma blitz realizada no morro da Babilônia em 1998. 

 

3.2. O ESTADO BRASILEIRO NO BANCO DOS RÉUS DA CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS: CASO COSME ROSA 

GENOVEVA - FAVELA NOVA BRASÍLIA 

Nos dias 18 de outubro de 1994 e 08 de maio de 1995, a Polícia do Estado 

do Rio de Janeiro foi responsável pela morte de 26 (vinte e seis) pessoas e pelo estupro de 3 

(três) mulheres durante duas incursões na Favela Nova Brasília, situada no interior do 

Complexo do Alemão. Juntos, os 26 mortos receberam mais de 100 tiros, a maioria na cabeça 

ou próximo ao coração. 

A primeira operação, realizada em 18 de outubro de 1994, resultou em atos 

de violência sexual contra 3 (três) jovens e em 13 (treze) execuções, todas registradas como 
 

23 No relatório nº 26/2009, a CIDH exarou as seguintes recomendações ao Estado Brasileiro:  

“1. Levar a cabo uma investigação completa, imparcial e efetiva dos fatos, por órgãos judiciais independentes do 

foro policial civil/militar, a fim de estabelecer e punir a responsabilidade pelos atos relacionados com o 

assassinato de Wallace de Almeida e os impedimentos que impossibilitaram a realização tanto de uma 

investigação quanto de um julgamento efetivos. 

2. Proporcionar plena reparação aos familiares de Wallace de Almeida, incluindo tanto o aspecto moral quanto o 

material, pelas violações de direitos humanos indicadas no presente relatório e, em particular, 

3. Adotar e instrumentar as medidas necessárias à efetiva implementação da disposição constante no artigo 10 do 

Código de Processo Penal Brasileiro. 

4. Adotar e instrumentar medidas adequadas dirigidas aos funcionários da justiça e da polícia, a fim de evitar 

ações que impliquem discriminação racial nas operações policiais, nas investigações, no processo ou na sentença 

penal”.  

(Disponível em <https://cidh.oas.org/annualrep/2009port/Brasil12440.b.port.htm>. Acesso em 2020.fev.25). 

https://cidh.oas.org/annualrep/2009port/Brasil12440.b.port.htm
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“resistência com mortes de opositores” nos autos do Inquérito Policial 187/94. Depois de 

denúncias realizadas pelas vítimas do estupro e pela jornalista Fernanda Botelho Portugal, que 

efetuara pesquisa de campo na favela, foi instaurado um inquérito administrativo e criada uma 

Comissão Especial de Sindicância para apurar os fatos. Em 22 de novembro de 1994, o 

Secretário de Estado da Polícia Civil solicitou que os autos do inquérito IP 187/94 fossem 

enviados à Delegacia Especial de Tortura e Abuso de Autoridade (DETAA), que, por sua vez, 

instaurou o IP 52/94 para continuar as investigações. Em 2009, o inquérito policial foi 

arquivado “em razão da inevitável extinção da punibilidade pela prescrição”. 

A seu turno, a segunda incursão, realizada em 08 de maio de 1995, que tinha 

como objetivo declarado deter um carregamento de armas que seria entregue a supostos 

traficantes da comunidade, resultou em lesões corporais em 3 (três) policiais civis e em 13 

(treze) mortes de moradores. Dessa vez, os homicídios foram registrados nos autos do IP 

61/95 como decorrentes de “confronto e forte fogo cruzado”. Em 2009, o inquérito foi 

arquivado porque “em aproximadamente treze anos de investigação, o que foi coligido aos 

autos nos remete à ocorrência de um confronto armado que, em consequência da 

complexidade inerente a uma ‘guerra’, culminou com mortes e pessoas mortas feridas”. 

Em decorrência da alegada violação aos artigos 1.1 (obrigação de respeitar 

os direitos), 4 (direito à vida), 5 (direito à integridade pessoal), 7 (direito à liberdade pessoal), 

8 (garantias judiciais), 11 (proteção da honra e da dignidade), 19 (direitos da criança) e 25 

(proteção judicial) da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), o caso foi levado 

à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) pelo Centro pela Justiça e o Direito 

Internacional (CEJIL) e pela Human Rights Watch Americans.  

Os resultados consubstanciados no Relatório de Mérito 141/11 evidenciam 

que a CIDH reconheceu que o Estado Brasileiro seria “internacionalmente responsável pela 

morte de 26 vítimas como resultado do uso excessivo de força letal pela polícia, bem como 

pela violação  sexual  e  estupro  de  L.R.J.,  C.S.S. e J.F.C.,  e  a  resultante  impunidade  

duradoura  da  que  gozam  os perpetradores  dessas  violações”. Com base nas referidas 

conclusões, a Comissão recomendou ao Brasil (i) a realização de uma “investigação  

completa,  imparcial  e  efetiva  das  violações  descritas  neste  relatório, dentro de um 

período razoável de tempo, por autoridades judiciais que sejam independentes da polícia, a 

fim de determinar  a  verdade  e  punir  os  responsáveis”; (ii) a eliminação da “prática de 

automaticamente registrar as  mortes causadas pela polícia mediante “autos de resistência””; 

(iii) a erradicação da “impunidade   pela   violência   policial   em   geral”; (iv) a realização de 
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treinamento adequado ao “pessoal  policial  em  como  lidar  efetivamente  e  eficazmente  

com pessoas dos setores mais vulneráveis da sociedade, incluindo crianças, mulheres, e 

moradores de favela, a fim de superar o estigma de que todos os pobres são criminosos”, 

dentre outras. 

Por conseguinte, o Chefe do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

solicitou o desarquivamento do inquérito relativo à primeira incursão em 2013 e o Grupo de 

Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) ofereceu denúncia em face 

de 6 (seis) policiais implicados na Operação Favela Nova Brasília. A ação penal transitou em 

julgado sem que ninguém fosse condenado. 

Em sentido similar, o segundo inquérito foi desarquivado e, em 2015, o 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou o arquivamento da ação penal e 

declarou a nulidade das provas produzidas após o desarquivamento do IP, tendo registrado 

que os acusados estariam sofrendo “tortura psicológica” em razão da “perpetuação 

investigatória” por 19 anos. 

Diante de tais constatações, a CIDH concluiu que o Estado Brasileiro 

descumpriu suas recomendações e submeteu o caso à Corte Interamericana de Direitos 

Humanos (CorteIDH). 

Em 2017, a sentença publicada pela CorteIDH declarou, por unanimidade, 

que o Estado Brasileiro foi responsável (i) “pela violação do direito às garantias judiciais de 

independência e imparcialidade da investigação, devida diligência e prazo razoável”; (ii) 

“pela violação do direito à proteção judicial”; (iii) “pela violação dos direitos à proteção 

judicial e às garantias judiciais”; e (iv) “pela violação do direito à integridade pessoal”.  

A decisão dispôs, em síntese, que: 

(i) o “Estado deverá conduzir eficazmente a investigação em curso sobre os 

fatos relacionados às mortes ocorridas na incursão de 1994, com a devida diligência e em 

prazo razoável, para identificar, processar e, caso seja pertinente, punir os responsáveis, nos 

termos dos parágrafos 291 e 292 da presente Sentença. A respeito das mortes ocorridas na 

incursão de 1995, o Estado deverá iniciar ou reativar uma investigação eficaz a respeito 

desses fatos, nos termos dos parágrafos 291 e 292 da presente Sentença”;  

(ii) “o Estado deverá iniciar uma investigação eficaz a respeito dos fatos de 

violência sexual”; 
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(iii) “o Estado deverá realizar um ato público de reconhecimento de 

responsabilidade internacional, em relação aos fatos do presente caso e sua posterior 

investigação”;   

(iv) “o Estado deverá publicar anualmente um relatório oficial com dados 

relativos às mortes ocasionadas durante operações da polícia em todos os estados do país”;  

(v) “o Estado deverá adotar as medidas necessárias para que o Estado do 

Rio de Janeiro estabeleça metas e políticas de redução da letalidade e da violência policial”;  

(vi) “o Estado deverá implementar, em prazo razoável, um programa ou 

curso permanente e obrigatório sobre atendimento a mulheres vítimas de estupro, destinado a 

todos os níveis hierárquicos das Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro e a funcionários de 

atendimento de saúde”;  

(vii) “o Estado deverá adotar as medidas necessárias para uniformizar a 

expressão “lesão corporal ou homicídio decorrente de intervenção policial” nos relatórios e 

investigações da polícia ou do Ministério Público em casos de mortes ou lesões provocadas 

por ação policial. O conceito de “oposição” ou “resistência” à ação policial deverá ser 

abolido”; 

(viii) “o Estado deverá pagar as quantias fixadas no parágrafo 353 da 

presente Sentença, a título de indenização por dano imaterial, e pelo reembolso de custas e 

gastos”; 

(ix) “o Estado deverá restituir ao Fundo de Assistência Jurídica às Vítimas 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos a quantia desembolsada durante a tramitação 

do presente caso”. 

(x) “a Corte supervisionará o cumprimento integral desta Sentença, no 

exercício de suas atribuições e em cumprimento de seus deveres, conforme a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, e dará por concluído o presente caso tão logo o Estado 

tenha dado cabal cumprimento ao que nela se dispõe”. 

Não obstante, até o momento pouco foi feito para demonstrar que os 

trabalhos serão conduzidos de forma distinta e que as disposições da CorteIDH serão 

atendidas, como se demonstrará no próximo tópico. 
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4. REFLEXOS DO CASO FAVELA NOVA BRASÍLIA NO ORDENAMENTO 

JURIDICO INTERNO 

 

4.1. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE 

COMPETÊNCIA Nº 21 

Como visto alhures, a sentença exarada pela CorteIDH determinou que o 

Estado Brasileira deverá conduzir, de forma eficaz, investigações sobre as incursões policiais 

ocorridas na Favela Nova Brasília em 1994 e 1995. 

Diante das graves violações de Direitos Humanos reconhecidas pela 

CorteIDH e da possibilidade de responsabilização internacional do Estado Brasileiro, somadas 

à evidência de que os órgãos estaduais não têm logrado desempenhar as funções de 

investigação, processamento e julgamento do caso Favela Nova Brasília de forma satisfatória, 

em setembro de 2019, a Procuradoria-Geral da República instaurou Incidente de 

Deslocamento de Competência perante o Superior Tribunal de Justiça (IDC nº 21) buscando a 

federalização do caso (CF, art. 109, §5º). 

Até o momento, porém, as investigações permanecem em âmbito estadual, 

eis que houve apenas uma decisão monocrática nos referidos autos, a qual determinou a 

consulta ao Ministro Joel Ilan Paciornik acerca de existência de eventual prevenção. 

 

4.2. UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL 

OFENSIVO POR PARTE DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA: LEI 

13.060/2014 

Em 2005, o Senado Federal apresentou o Projeto de Lei nº 256/200524 com 

vistas a disciplinar “o uso de equipamentos pelos agentes de segurança pública em todo o 

território nacional”. O art. 2º do referido projeto vedava o “uso de cassetes de madeira, assim 

como a condução de espadas, sabres, lanças e armas congêneres, salvo, no último caso, em 

solenidades, manifestações festivas, comemorativas ou equivalentes”.   

Na justificativa, o Senador propositor Marcelo Crivella referiu-se ao 

seguinte episódio:  

“Rechaçar manifestações civis à base de equipamentos 

dotados de extrema capacidade lesiva, tais como 

 
24 Disponível em <https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=4291317&ts=1567525420267&disposition=inline>. Acesso em 2020.fev.18. 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4291317&ts=1567525420267&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4291317&ts=1567525420267&disposition=inline
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cassetetes de madeira e até espadas, como se deu, 

recentemente, diante do Congresso Nacional, quando um 

agrupamento de polícia montada da Polícia Militar 

repeliu manifestantes do Movimento Sem-Terra, está 

longe de ser admitido como emprego suficiente e 

necessário da força, constituindo-se, ao contrário, em 

verdadeiro ato de violência. [...] A gravidade de situações 

como essas poderia ser minimizada se as forças de 

segurança pública fossem dotadas de meios mais 

adequados ao cumprimento de seus deveres, dentre os 

quais, ressalte-se, o da preservação da incolumidade 

física das pessoas (art. 144, caput, da Constituição 

Federal). É o objetivo do presente projeto de lei: 

conformar o uso dos meios de emprego da força pelos 

agentes de segurança pública. A vedação da condução de 

espadas, sabres, lanças e afins por esses milicianos, salvo 

os casos que especifica (solenidades, manifestações 

festivas etc.) ou, ainda, a substituição de cassetetes de 

madeira por cassetetes de borracha rígida ou elétricos 

(dotados de baixa amperagem, que não causem danos 

físicos), contribuirá, sobremodo, para a redução de 

ocorrências graves, como a citada, e melhor atenderá às 

exigências constitucionais de preservação da 

incolumidade física das pessoas envolvidas”. 

 

Na Câmara dos Deputados, o referido projeto de lei ganhou o número 

6125/2009 e a ele foram apensados os projetos n. 2122/2011, 2554/2011 e 3599/201225. 

Em 2014, foi sancionada a lei 13.060/2014, que “disciplina o uso dos 

instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública em todo o 

território nacional”.  

 

 
25 Disponível em 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=CEDC66A145DE5F986E3EC33B

D6EEEB1C.node2?codteor=1117073&filename=Avulso+-PL+6125/2009>. Acesso em 2020.fev.18. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=CEDC66A145DE5F986E3EC33BD6EEEB1C.node2?codteor=1117073&filename=Avulso+-PL+6125/2009
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=CEDC66A145DE5F986E3EC33BD6EEEB1C.node2?codteor=1117073&filename=Avulso+-PL+6125/2009
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Em que pese a inexistência de menção expressa, nas justificativas 

apresentadas pelo Legislativo, ao Caso Favela Nova Brasília ou ao Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos, não há como negar a inequívoca relação desta lei com as recomendações 

aplicadas pela CIDH e sentença proferida pela CorteIDH envolvendo o episódio em comento. 

Compare-se, a título exemplificativo, o art. 3º da lei, que consigna que “os 

cursos de formação e capacitação dos agentes de segurança pública deverão incluir conteúdo 

programático que os habilite ao uso dos instrumentos não letais”, com o item 8 do Relatório 

141/11 da CIDH, verbis:  

 

“Regulamentar, mediante  lei  formal  e  material,  os  

procedimentos  policiais  que  envolvem  o  uso legítimo  

da  força  letal,  estabelecendo  expressamente  que  o  

mesmo  seja  considerado  um  último  recurso  que 

somente deve ser aplicado conforme os princípios de 

excepcionalidade, necessidade e proporcionalidade. Nesse 

sentido, o Estado deve levar  em consideração, inter alia, 

os Princípios Básicos da ONU sobre o Uso da Força e de 

Armas  de  Fogo  por  Funcionários  Encarregados  de  

Fazer  Cumprir  a  Lei, o  Código  de  Conduta  da  ONU  

para Funcionários Encarregados de Fazer Cumprir a Lei, 

e os Princípios da ONU sobre a Efetiva Prevenção e 

Investigação de Execuções Sumárias, Arbitrárias e 

Extrajudiciais”. 

 

Isto posto, é possível afirmar que, ainda que de forma indireta, a submissão 

do caso Favela Nova Brasília ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos culminou na 

aprovação da lei nº 13.060/2014. 

 

4.3. ABOLIÇÃO DA EXPRESSÃO “AUTOS DE RESISTÊNCIA” 

Em 2012, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o 

Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana editaram a Resolução nº 08/2012 

dispondo sobre a “abolição de designações genéricas  como "autos de resistência", 
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"resistência seguida de morte", em registros policiais, boletins de ocorrência, inquéritos 

policiais e notícias de crime”. 

Dentre as exposições de motivos do referido ato normativo, consta, de 

forma explicita, o Relatório 141/2011 da CIDH, verbis: “Considerando o Relatório 141/11, 

de 31 de outubro de 2011, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos/OEA para o 

Estado Brasileiro, recomendando a eliminação imediata dos registros de mortes pela polícia 

por meio de autos de resistência [....]”. 

Ato contínuo, foi editada a Resolução Conjunta nº 02/2015 pelo Conselho 

Superior de Polícia e pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil dispondo “sobre os 

procedimentos internos a serem adotados pelas polícias judiciárias em face de ocorrências em 

que haja resultado lesão corporal ou morte decorrentes de oposição à intervenção polícia”. 

Consta do art. 2º da mencionada resolução que “os dirigentes dos órgãos de polícia judiciária 

providenciarão para que as ocorrências de que trata o art. 1º sejam registradas com a 

classificação "lesão corporal decorrente de oposição à intervenção policial" ou "homicídio 

decorrente de oposição à intervenção policial", conforme o caso”. 

Embora a denominação “autos de resistência” tenha sido abolida, a nova 

terminologia não parece satisfatória na medida em que representa a presunção de 

culpabilidade da vítima ao supor que estaria agindo em “oposição” a operações policiais. 

Ademais, encontra-se pronto para ser votado perante o Plenário da Câmara 

dos Deputados o Projeto de Lei nº 4.471/2012, que pretende alterar o Código de Processo 

Penal para garantir “a preservação dos meios de prova em relação à perícia, à coleta, 

conservação e exame dos vestígios e a coleta da maior amplitude possível de elementos 

materiais aptos a permitir a correta e isenta apuração pelos órgãos do sistema de justiça, 

sempre que da ação dos agentes do Estado resultar ofensa à integridade corporal ou à vida de 

qualquer cidadão”. Veja-se excerto da justificativa do projeto em análise:  

 

“A proposta assegura ainda que não haverá mais uma 

tramitação específica de procedimentos que tenham como 

objeto central a resistência, sempre que esta tiver como 

resultado uma ofensa física ou mesmo morte. Nesses 

casos, deverá ser respeitada a apuração primordial tanto 

do evento morte quanto das eventuais lesões corporais, 

segundo as competências materiais determinadas pela 

legislação vigente e aplicadas a tais atos. Afasta-se assim, 
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qualquer possibilidade de que uma eventual resistência de 

um cidadão a ordem legítima de autoridade pública 

prevaleça sobre eventual consequência letal da ação do 

agente público.” 

 

Trata-se, precisamente, de cumprimento ao excerto da sentença da 

CorteIDH que determinou que “o Estado deverá adotar as medidas necessárias para 

uniformizar a expressão “lesão corporal ou homicídio decorrente de intervenção policial” nos 

relatórios e investigações da polícia ou do Ministério Público em casos de mortes ou lesões 

provocadas por ação policial. O conceito de “oposição” ou “resistência” à ação policial deverá 

ser abolido”. 

 

4.4. CRIAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (SUSP) E 

DA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL: 

LEI 13.645/2018 

Em 11 de junho de 2018, foi sancionada a lei nº 13.645, que instituiu o 

Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e criou a Política Nacional de Segurança Pública 

(PNSPDS). 

Consta do art. 4º da referida lei que são princípios da PNSPDS a “proteção, 

valorização e reconhecimento dos profissionais de segurança pública”, a “proteção dos 

direitos humanos, respeito aos direitos fundamentais e promoção da cidadania e da dignidade 

da pessoa humana”, a “resolução pacífica de conflitos”, e o “uso comedido e proporcional da 

força”.  

O art. 5º, a seu turno, consigna dentre as diretrizes da PNSPPDS o 

“ fortalecimento das ações de prevenção e resolução pacífica de conflitos, priorizando 

políticas de redução da letalidade violenta, com ênfase para os grupos vulneráveis”, a 

“ formação e capacitação continuada e qualificada dos profissionais de segurança pública, em 

consonância com a matriz curricular nacional”, o “atendimento prioritário, qualificado e 

humanizado às pessoas em situação de vulnerabilidade”, a “ênfase nas ações de policiamento 

de proximidade, com foco na resolução de problemas” e o “incentivo ao desenvolvimento de 

programas e projetos com foco na promoção da cultura de paz, na segurança comunitária e na 

integração das políticas de segurança com as políticas sociais existentes em outros órgãos e 

entidades não pertencentes ao sistema de segurança pública”. 
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Entrementes, assim exsurge da justificação apresentada no então Projeto de 

Lei nº 3734/201226: 

 

A educação é, sem dúvida, fator essencial à sedimentação 

do respeito aos Direitos Humanos paradigma que se 

espera, orientem a atuação do servidor policial. 

[...] 

Por fim, o Projeto de Lei trata da segurança cidadã, que 

se traduz na parceria dos órgãos de segurança com a 

comunidade na análise, planejamento e controle das 

intervenções, atribuindo-se assim, um papel fundamental 

à cidadania no funcionamento e controle das 

organizações policiais. A segurança pública é um bem 

democrático, legitimamente desejado por todos os setores 

sociais, um direito fundamental da cidadania, obrigação 

constitucional do Estado e responsabilidade de cada um 

de nós. O Programa Nacional da Segurança Pública do 

Governo Federal considera necessária a reforma das 

polícias para torná-las instituições eficientes, respeitosas 

dos Direitos Humanos e voltadas para a construção da 

paz. Afirmar que o cidadão é o destinatário dos serviços 

de segurança pública significa reconhecer que compete à 

polícia trabalhar pelo estabelecimento das relações 

pacíficas entre os cidadãos respeitando as diferenças de 

gênero, classe, idade, pensamento, crenças e etnia, 

devendo criar ações de proteção aos direitos dos 

diferentes. Com isso, não se pretende a abdicação da 

força, mas seu uso - quando necessário - de forma 

proporcional. 

 

 

 
26 Disponível em <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=542102>. 

Acesso em 2020.fev.26. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=542102
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Nota-se, portanto, que apesar da inexistência de menção expressa ao Caso 

Favela Nova Brasília, a lei 13.645/2018 almejou concretizar a sentença proferida pela 

CorteIDH ao ter como escopo a reforma das polícias, o respeito aos direitos humanos e a 

concretização da Segurança Cidadã27.  

 

4.5. MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PELA 

CORTE INTERMERICANA DE DIREITOS HUMANOS  

Em atenção ao disposto nos artigos 33, 62.1, 62.3 e 65 da CADH, bem 

como ao consignado no art. 30 de seu Estatuto e na sentença publicada no Caso Favela Nova 

Brasília, incumbe à CorteIDH verificar o cumprimento, por parte do Estado Brasileiro, das 

obrigações fixadas em sua decisão. 

Em Resolução publicada em 30 de maio de 201828, a Corte IDH declarou 

que o “Brasil cumpriu com a restituição ao Fundo de Assistência Jurídica às Vítimas da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos do montante disposto no parágrafo 362 e no vigésimo 

segundo ponto resolutivo da Sentença do caso Favela Nova Brasília”. 

Em nova Resolução publicada em 07 de outubro de 201929, a Corte IDH 

verificou que o Estado deu apenas parcial cumprimento às medidas de publicação e difusão da 

sentença. Concluiu o órgão jurisdicional que o Brasil publicou o resumo oficial da sentença 

no diário oficial e em um jornal de grande circulação nacional, bem como a íntegra da 

sentença e seu resumo no sítio oficial do Governo Federal e da Polícia Civil do Estado do Rio 

de Janeiro. O caso foi devidamente difundido, ainda, nas contas do twitter e do facebook do 

Ministério de Direitos Humanos, do Ministério de Relações Exteriores, da Polícia Civil do 

Rio de Janeiro, da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro e do Governo do Rio de 

Janeiro. Restam pendentes, porém, as publicações da sentença e de seu resumo no sítio oficial 

do Governo do Rio de Janeiro. 

Passados mais de vinte e cinco anos da chacina ocorrida no Complexo do 

Alemão, o procedimento de supervisão do cumprimento das demais medidas fixadas pela 

sentença permanecem inconclusas e serão valorados pela Corte em resoluções futuras.  

 
27 Para aprofundamento do tema, sugere-se a leitura do Relatório sobre Segurança Cidadão e Direitos Humanos 

elaborado pela CIDH. Disponível em: 

<https://cidh.oas.org/pdf%20files/SEGURIDAD%20CIUDADANA%202009%20PORT.pdf>. Acesso em 

2020.fev.27. 
28 Disponível em: < https://summa.cejil.org/pt/document/15cs2yuoela>. Acesso em 2020.fev.25. 
29 Disponível em: < https://summa.cejil.org/pt/document/fbdairpukn4?page=1>. Acesso em 2020.fev.25. 

https://cidh.oas.org/pdf%20files/SEGURIDAD%20CIUDADANA%202009%20PORT.pdf
https://summa.cejil.org/pt/document/15cs2yuoela
https://summa.cejil.org/pt/document/fbdairpukn4?page=1
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4.6. VIOLÊNCIA POLICIAL APÓS O JULGAMENTO DO CASO PELA 

CORTE  

Não obstante, dados oficiais divulgados pelo Instituto de Segurança Pública 

do Estado do Rio de Janeiro30 indicam que permanece inalterado o alarmante quadro de 

mortes decorrentes de intervenções policiais, como mencionado no primeiro capítulo deste 

artigo. 

Em 2017, ano da publicação da sentença proferida pela CorteIDH no caso 

Favela Nova Brasília, foram registradas 1.127 (mil, cento e vinte e sete) mortes decorrentes de 

intervenções policiais no Estado do Rio de Janeiro. No ano de 2018, há notícia de 1.534 (mil, 

quinhentos e trinta e quatro) casos na região fluminense – e, de acordo com informações 

preenchidas pelos policiais nos registros de ocorrência, 99% dessas vítimas eram homens e 

75% eram negros ou pardos31. Em 2019, o número aumentou para 1.810 (mil, oitocentos e 

dez) mortes. 

A partir da análise dos números absolutos, é possível concluir que a curva 

da letalidade policial no Rio de Janeiro permanece ascendente desde 2017, o que significa 

dizer que, em relação ao número de pessoas mortas em razão de intervenção policial, a 

sentença proferida pela Corte IDH não teve efeitos práticos positivos. 

É necessário que se destaque, neste contexto, que em 16 de fevereiro de 

2018 foi decretada intervenção federal na área de segurança pública do Estado do Rio de 

Janeiro (Decreto nº 9.288/2018) “com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da 

ordem pública”. O General Braga Netto foi nomeado interventor, em atendimento ao 

parágrafo único do art. 2º do referido decreto (“Parágrafo único. O cargo de Interventor é de 

natureza militar”), o que conferiu aparência militar à intervenção civil32 que durou até 31 de 

dezembro de 2018. 

A intervenção foi precedida da aprovação da lei nº 13491/2017, que ampliou 

a competência da justiça militar para processar em julgar crimes “'dolosos contra a vida e 

cometidos por militares das Forças Armadas contra civil” se praticados no contexto “I - do 

cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da República ou 

pelo Ministro de Estado da Defesa”, “II – de ação que envolva a segurança de instituição 

 
30 Disponível em: < https://www.ispvisualizacao.rj.gov.br:4434/index.html>. Acesso em 2020.fev.27. 
31 Disponível em < https://www.ispvisualizacao.rj.gov.br:4434/Letalidade.html>. Acesso em 2020.fev.27. 
32 O cargo de interventor federal previsto no art. 36, §1º, da Constituição Federal possui natureza civil. 

https://www.ispvisualizacao.rj.gov.br:4434/index.html
https://www.ispvisualizacao.rj.gov.br:4434/Letalidade.html
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militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante” ou “III – de atividade de natureza 

militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem ou de atribuição subsidiária”. 

Significa dizer, portanto, que no contexto da intervenção federal, qualquer 

crime cometido por militar federal em serviço, inclusive os crimes dolosos contra a vida de 

civis, foram julgados pela Justiça Militar. Não é difícil concluir que tal fato obstou a 

realização de uma investigação independente e imparcial conduzida por pessoas 

desvinculadas à hierarquia de comando das próprias forças de segurança. 

A CIDH e o ACNUDH33 alertaram para “o impacto desproporcional que a 

intervenção militar pode ter sobre os direitos humanos dos afrodescendentes, dos adolescentes 

e dos que residem nas áreas mais pobres”. Além disso, “lembraram que os Estados deveriam 

limitar ao máximo o uso das forças armadas para o controle de distúrbios internos. Isso se 

deve ao fato de que o treinamento que recebem é destinado a derrotar um inimigo 

militarmente, e não a proteção e controle de civis” 

De acordo com Luiz Eduardo Soares34, “a intervenção foi uma manobra 

político-eleitoral do ilegítimo governo Temer, que estava acuado pelos sucessivos fracassos 

econômicos e pela impopularidade da pauta neoliberal” que adotou. Concluiu o escritor que o 

que se viu foi “mais do mesmo: a multiplicação de incursões militares para prisões e 

apreensões. Mais violência policial, mais chacinas, mais crimes contra a vida, mais mortes de 

policiais”. 

Além de consistir em prática de lawfare, a intervenção federal liderada por 

militares foi de encontro aos ditames de segurança cidadã proclamados pelo SIDH e agravou 

a situação de violência no Rio de Janeiro, como demonstram os índices oficiais fornecidos 

pelo Instituto de Segurança Pública supramencionados. 

Por derradeiro, não há como deixar de mencionar as observações realizadas 

pela CIDH em visita in loco ao Brasil ocorrida entre 5 e 12 de novembro de 2018. Trasladam-

se alguns aspectos do relatório publicado, os quais demonstram que, mesmo após o 

julgamento do Caso Favela Nova Brasília, persiste a preocupação da Comissão com a 

letalidade policial nas cidades brasileiras35: 

 

 

 
33 Disponível em: < https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/238OPport.pdf>. Acesso em 

2020.fev.28. 
34 SOARES, Luiz Eduardo. Desmilitarizar. São Paulo: Boitempo, 2019. P. 12. 
35 Disponível em: < https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/238OPport.pdf>. Acesso em 

2020.fev.28. 

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/238OPport.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/238OPport.pdf
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A CIDH também observa que o sistema jurídico-criminal 

brasileiro é marcado por uma duplicidade: por um lado, a 

crônica impunidade dos crimes cometidos contra as 

populações mais vulneráveis; e, por outro, o impacto 

desproporcional do aparato repressivo do Estado contra 

essas mesmas populações. Permanecendo impunes, as 

violações cometidas por agentes de segurança pública 

atingem um caráter sistemático em todo o país, enquanto 

o encarceramento em massa dos mais pobres produz uma 

superlotação nas prisões. 

[...] 

Uma grande parte dessas violações dos direitos humanos 

permaneceu impune, o que representa um desafio 

fundamental em termos de justiça. Neste contexto, é 

necessário fortalecer e avançar na investigação, 

julgamento e punição dos autores materiais e intelectuais 

desses crimes, bem como na reparação das vítimas. A 

impunidade promove a sistematização da violência, 

afetando principalmente as comunidades mais 

vulneráveis. 

[...] 

A crise de segurança pública, especialmente no contexto 

urbano, se evidencia principalmente nas capitais dos 

estados, onde se registra um aumento de casos de uso 

excessivo da força pela polícia, crescente militarização 

das políticas de segurança pública e a repressão a 

protestos. Da mesma forma, a taxa de homicídios 

aumentou, principalmente com o uso de armas de fogo e 

principalmente contra jovens negros 
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5. CONCLUSÃO 

A letalidade policial vem sendo utilizada como política pública por parte 

dos governantes brasileiros. Há uma tentativa irracional de se justificar o uso ilegítimo da 

força e a necropolítica com fulcro na existência de um suposto estado de exceção que, de 

excepcional, não tem nada – no Brasil, as mortes decorrentes de intervenções policiais fazem 

parte do cotidiano da população em situação de vulnerabilidade há anos.  

Negros, pobres, favelados e periféricos são diuturnamente executados   

pelos agentes públicos, que muitas vezes atuam embasados pelo Direito. As leis nº 

13.491/2017 (que ampliou a competência da justiça militar) e nº 13.954/2019 (que criou uma 

causa específica de legítima defesa para os agentes de segurança pública) são exemplos 

notórios de utilização do lawfare para exterminar as vidas consideradas indignas. 

Neste contexto, enfatize-se que a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, cuja competência jurisdicional foi reconhecida pelo Brasil de forma voluntária e 

soberana, responsabilizou o Estado pelas falhas no processo de investigar, processar e punir 

os policiais responsáveis por vinte e seis homicídios e três estupros durante a incursão 

ocorrida na Favela Nova Brasília, localizada no Complexo do Alemão, na cidade do Rio de 

Janeiro. Trata-se da primeira condenação do país em âmbito internacional relacionada à 

violência policial. 

É indubitável que a submissão do caso ao Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos trouxe reflexos positivos no ordenamento jurídico interno. Cite-se, nesta 

seara, o advento da lei nº 13.060/2014, que prioriza a utilização de instrumentos de menor 

potencial ofensivo por parte dos agentes de segurança pública. É imperioso mencionar, ainda, 

a abolição da expressão “auto de resistência” para registrar as mortes perpetradas por 

policiais, como consignam a Resolução nº 08/2012 da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República e do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e a 

Resolução Conjunta nº 02/2015 editada pelo Conselho Superior de Polícia e pelo Conselho 

Nacional dos Chefes de Polícia Civil. Por derradeiro, destaca-se a criação do Sistema Único 

de Segurança Pública (Susp) e da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social pela 

lei nº 13.645/2018. 

Não obstante, a empiria demonstra que, mesmo após a responsabilização 

internacional do Estado Brasileiro, o quadro de violação de Direitos Humanos decorrente de 

ações policiais vem se agravando. Dados oficiais divulgados pelo Instituto de Segurança 
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Pública do Rio de Janeiro indicam o aumento do número de mortes decorrentes de 

intervenções policiais nos últimos anos. Em sentido semelhante, relatório divulgado em 2018 

após visita in loco pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos constatou que 

“permanecem impunes” as violações cometidas por agentes de segurança. 

Conclui-se, pois, que, embora necessária, a responsabilização internacional 

do Brasil não foi suficiente para promover uma alteração significativa do panorama da 

letalidade policial. É preciso vontade política interna para reformar as polícias, valorizar os 

profissionais que atuam na área da segurança pública e aproximar o Estado das comunidades 

que vivem em territórios vulneráveis para, assim, construir uma política de Segurança Cidadã. 
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RESUMO:  

O controle popular de políticas públicas proposto pela Lei Complementar 141/12 conta com a 

participação dos Conselhos de Saúde. A lei pressupõe que os membros desses órgãos 

possuem um mínimo de interesse pelo papel fiscalizatório e uma certa aptidão técnica, sem os 

quais pode ficar prejudicado o controle externo do Sistema Único de Saúde. O propósito do 

artigo é identificar se existem carências no funcionamento dos Conselhos capazes de 

comprometer seus objetivos institucionais, especialmente a fiscalização das receitas e dos 

gastos em saúde. Trata-se de trabalho de cunho exploratório, baseado em revisão bibliográfica 

e pesquisa de campo. Para esta, utilizou-se questionário estruturado que foi respondido por 

259 conselheiros distribuídos em 17 cidades da região metropolitana de Campinas/SP. Os 

resultados sugerem que os Conselhos Municipais de Saúde da amostra necessitam de 

capacitação técnica, assim como de uma revisão quanto à representatividade dos usuários do 

SUS. Em conclusão, o artigo aponta para a importância da valorização do controle popular e 

da aplicação do art. 44 da LC 142/12, que garante dotação orçamentária voltada para o 

programa permanente de educação na saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Cidadania. Democracia Participativa. Conselhos de Saúde. 
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ABSTRACT:  

The popular control of public policies proposed by Law 141/12 counts on the participation of 

the Health Councils. The law assumes that the members of these councils have a minimum 

interest in the supervisory role and a certain technical knowledge, without which the external 

control of the Public Health System can be decreased. The purpose of the article is to identify 

whether there are deficiencies in the functioning of the Councils capable of disturbing their 

institutional objectives, especially the inspection of Health´s Budget. This is an exploratory 

work, based on bibliographic review and empirical research. For this, a structured 

questionnaire was used, which was answered by 259 counselors distributed in 17 cities in the 

metropolitan region of Campinas / SP. The results suggest that the Municipal Health Councils 

need technical training, as well as a review as to the representativeness of SUS users. In 

conclusion, the article points to the importance of valuing popular control and the application 

of art. 44 of LC 142/12, which guarantees a budget allocation for the permanent health 

education program. 

KEYWORDS: Citizenship. Participative Democracy. Health Councils. 

 

                                                                                                                 

1. INTRODUÇÃO 

 

“se se deseja apontar um indicador de desenvolvimento 

democrático (...) deveremos procurar ver se aumentou não 

o número de eleitores, mas o espaço no qual o cidadão 

pode exercer seu próprio poder de eleitor” (Norberto 

Bobbio) 

 

O regime democrático não se traduz apenas pela possibilidade de escolha de 

representantes pelos eleitores. Ele pressupõe também a participação perene do cidadão na 

gestão da coisa pública. Conforme o apontamento de Norberto Bobbio, a democracia não é 

medida somente pela atuação do eleitor. Ela se manifesta, se atualiza e se desenvolve também 

através de movimentos sociais e foros de participação popular. 

A Constituição Federal estimula o exercício da cidadania em vários assuntos de 

interesse público, dentre eles a gestão do Sistema Único de Saúde (artigo 198, III). Sensível à 
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exigência constitucional, a Lei 8.142/90 criou os Conselhos de Saúde para todos os níveis da 

federação, conferindo-lhes poderes deliberatórios e fiscalizatórios que foram aprimorados 

pela Lei Complementar 141/12, responsável por racionalizar as despesas na área da saúde e 

ampliar os mecanismos de controle popular. 

Do ponto de vista formal, os Conselhos de Saúde são órgãos independentes 

cuja composição abrange profissionais da área da saúde, representantes do governo, 

prestadores de serviços de saúde e usuários.  

No entanto, embora bem-intencionadas, tanto a Lei 8.142/90 quanto a Lei 

Complementar 141/12 não garantem, tão somente por seus procedimentos, a atuação 

independente desses colegiados. Um autêntico controle popular exige aptidão dos 

conselheiros para deliberar e fiscalizar as políticas públicas.  

Portanto, o que dá substância à democracia participativa não é apenas o 

aumento do espaço público ocupado pelo cidadão, mas também a qualidade daqueles que 

ocupam este espaço, sob pena de se reproduzir nestes foros algumas das mazelas da 

democracia representativa. 

A descentralização da gestão da saúde pode produzir bons resultados. Mas para 

isso os conselheiros devem acumular certas competências. É recomendável que tenham 

contato direto com os serviços, experimentando o sistema como usuário frequente, e que 

tenham também o conhecimento de regras jurídicas básicas que estruturam o SUS, posto que 

são essenciais para a identificação de eventuais desvios da lei. É igualmente importante que os 

Conselhos possam atuar com assessoria contábil para o exame dos balanços financeiros. 

Este artigo levanta a hipótese de que o papel fiscalizatório dos Conselhos 

Municipais de Saúde pode estar comprometido pela aptidão apenas parcial dos referidos 

órgãos. Para investigar empiricamente a hipótese, a pesquisa valeu-se de uma amostra 

envolvendo 17 Conselhos Municipais de Saúde da região metropolitana de Campinas/SP. Os 

dados foram obtidos durante o ano de 2018, mediante questionário estruturado respondido 

voluntariamente por 259 conselheiros.  

O artigo está estruturado em três seções. A primeira aborda o histórico e a 

importância dos Conselhos de Saúde. A segunda seção discute a importância da sua aptidão 

técnica. Em seguida, os dados de campo obtidos na amostra são apresentados e contrapostos 

às discussões do tópico anterior. Por fim, são tecidas considerações acerca do necessário 

aprimoramento e valorização dos Conselhos para que se fortaleça o controle popular do SUS. 
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2. CONSELHOS DE SAÚDE: ORIGEM E IMPORTÂNCIA 

Fruto de antiga reivindicação popular, os Conselhos de Saúde foram 

concebidos em meio ao processo de redemocratização do país e fizeram eco no processo 

constituinte. A formação das normas constitucionais na área da saúde remonta à famosa 8ª 

Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, que funcionou como uma “verdadeira 

pré-constituinte da saúde”2. 

O direito de participação do cidadão encontra-se entre as propostas deliberadas 

naquele evento, que foram posteriormente encaminhadas à assembleia constituinte. Com 

efeito, segundo o item 2, “a”, do Relatório Final da 8ª Conferência, o novo sistema nacional 

de saúde deveria ser regido, entre outros princípios, pela “participação da população, através 

de suas entidades representativas, na formulação da política, no planejamento, na gestão, na 

execução e na avaliação das ações de saúde”3. 

Assim, desde a década de 1980 já se esperava que o processo de 

democratização fosse além do mero procedimentalismo das eleições. O constituinte almejava 

a criação de formas jurídicas para monitoramento permanente dos governos, articulando-se 

assim de maneira mais profunda a democracia representativa e a democracia participativa. 

Em consequência, a Constituição de 1988 consagrou a gestão democrática e 

descentralizada como princípio da seguridade social (artigo 194, parágrafo único, inciso VII), 

aproximando o governo e a sociedade nas três áreas deste sistema: previdência, assistência 

social e saúde4. Especificamente na área da saúde, a Carta foi ainda mais incisiva ao 

estabelecer a gestão popular como diretriz do SUS (artigo 198, inciso III).  

O maior desafio, porém, seria a efetiva ampliação da participação cidadã. Era 

preciso uma lei que concretizasse a promessa constitucional. Além disso, havia a necessidade 

da principal medida: o acompanhamento atento do cidadão na elaboração, execução e 

fiscalização dessas políticas5.  

A primeira parte deste desafio, de ordem formal, foi superada com a edição da 

Lei 8.142/90. Os Conselhos de Saúde foram instituídos como órgãos colegiados, de caráter 

permanente e deliberativo, em todas as instâncias da federação, compostos por representantes 

 
2 RODRIGUEZ NETO, Eleutério. Saúde: promessas e limites da Constituição. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003, p. 

53.  
3 BRASIL (Ministério da Saúde). Relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Disponível no sítio do 

Ministério da Saúde (acesso em 12/04/2018). 
4 BALERA, Wagner. Sistema de Seguridade Social. 3ª ed. São Paulo: LTr, 2003, p. 23. 
5 RIBEIRO, Hélcio. Constituição, participação e políticas públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; 

BERTOLIN, Patrícia Tuma (Org). O Direito e as Políticas Públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013, p. 44.  
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do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, para atuar na 

formulação de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive nos 

aspectos econômicos e financeiros, devendo suas decisões serem homologadas pelos 

respectivos chefes do executivo. 

O propósito da Lei 8.142/90 é claro. As políticas públicas pressupõem relações 

do Estado com a sociedade, não sendo adequado num ambiente democrático abrir mão da 

participação cidadã como método de formação e execução destas políticas6.  

 Por isso, a lei considera que o melhor fiscal é aquele que está junto da 

aplicação dos recursos e da prestação dos serviços, sofrendo diretamente as consequências de 

sua eventual má administração7.  

 Esta relação de proximidade é ainda mais evidente no caso do Conselho 

Municipal de Saúde, pois as instâncias deliberativa e executiva caminham lado a lado. Não 

por acaso, o “caráter deliberativo” mencionado no artigo 1º, §2º da Lei 8.142/90 não deixa 

dúvidas quanto a importância do órgão. Ele não existe apenas para opinar. Trata-se 

autenticamente de uma instância decisória8, que desde a edição da LC 141/12 conta com 

poderes e deveres fiscalizatórios ainda mais sofisticados. 

Com efeito, ao menos do ponto de vista formal a accountability na 

administração do SUS está atualmente reforçada9. A fiscalização, o controle e a avaliação dos 

gastos ganharam muito mais visibilidade com a LC 141/12, já que o gestor foi obrigado a 

publicar para a comunidade os dados sobre receitas, despesas, a oferta e a produtividade dos 

serviços, cabendo ao Conselho de Saúde emitir seu parecer a respeito. Portanto, seu papel de 

fiscalização ficou expandido.  

Essas novas atribuições, entretanto, passaram a exigir também uma maior 

aptidão do Conselho para desenvolver bem o seu mister. Por esta razão, é imperioso 

questionar se a evolução legislativa na matéria está sendo acompanhada pela atuação efetiva 

dos Conselhos. Este é o segundo desafio para uma efetiva participação cidadã. Este desafio 

 
6 SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legitimidade jurídica das políticas públicas: a efetivação da cidadania. In: 

SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma (Org) O Direito e as Políticas Públicas no Brasil. São 

Paulo: Atlas, 2013, p. 10. 
7 ZELENOVSKY, Maria Antonia Ferraz. O Tribunal de Contas da União e os Conselhos de Saúde: 

possibilidades de cooperação nas ações de controle. In: O Direito achado na rua (Introdução crítica ao direito à 

saúde). Brasília: CEAD/UnB, 2009, p. 333-351. 
8 DALLARI, Sueli Gomes; NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Direito Sanitário. São Paulo: Verbatim, 2010, p. 

95. 
9 PINHO, José Antonio Gomes de; SACRAMENTO, Ana Rita Silva. Accountability: já podemos traduzi-la para 

o português? In: Revista de Administração Pública (nov/dez 2009). Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 1347. 
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estaria superado ou os Conselhos ainda possuem carências que comprometem a sua 

independência? 

     

 

3. AS COMPETÊNCIAS RECOMENDADAS A UM CONSELHEIRO 

Segundo Sarah Escorel e Marcelo Moreira, vários estudos apontam que restam 

muitos desafios para a gestão democrática do SUS. Os estudos revelam aspectos positivos na 

atuação dos Conselhos (boa frequência de reuniões e a assiduidade dos conselheiros, por 

exemplo), bem como aspectos negativos como: ausência de um local próprio para seu 

funcionamento; ausência de funcionários de apoio; presidência vinculada ao Executivo, e 

ausência de recursos para o custeio dos trabalhos10.  

Evidentemente, o bom exercício da cidadania depende do grau de engajamento 

dos cidadãos e das condições oferecidas a eles para o exercício das atividades de controle. Por 

isso, são várias as aptidões esperadas de um Conselho de Saúde para que ele tenha uma 

atuação independente.  

Para fins deste estudo fez-se um recorte de 03 (três) aptidões do órgão. Em 

primeiro lugar, é recomendável que ele tenha na sua composição, na qualidade de usuários, 

pessoas que realmente usufruam com frequência os serviços públicos de saúde. Em segundo 

lugar, é importante que o Conselho apresente capacitação jurídica ao menos para identificar 

situações de duvidosa legalidade, e encaminhá-las a outros órgãos de controle como o 

Tribunal de Contas e o Ministério Público. Em terceiro lugar, é recomendável que o órgão 

tenha uma assessoria contábil.  

O recorte proposto não implica dizer que não existam outras competências 

igualmente importantes. É que estes foram os pontos abordados na pesquisa de campo. 

 

3.1. CONTATO DIRETO COM OS SERVIÇOS  

A aproximação dos conselheiros com os serviços de saúde é um desejo 

implícito do artigo 198, inciso III da Constituição Federal, até porque eles são representantes 

da comunidade. Uma das virtudes da Lei 8.142/90, aliás, foi justamente propor um modelo de 

composição dos Conselhos que garante a paridade entre representantes dos usuários e 

representantes dos demais segmentos.  

 
10 ESCOREL, Sarah; MOREIRA, Marcelo Rasga. Conselhos Municipais de Saúde do Brasil: um debate sobre a 

democratização da política de saúde nos vinte anos do SUS. In: Revista Ciência & Saúde Coletiva. Volume 14, 

Rio de Janeiro, 2009, p. 803. 
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Com efeito, os usuários ocupam a metade das cadeiras porque o objetivo da lei 

é justamente colocar na fiscalização dos serviços as pessoas que frequentemente os utilizam.  

Devido ao acesso universal e igualitário previsto no artigo 196 da Carta, todas 

as pessoas que residem no país são usuárias do SUS (não apenas em tese, mas de fato), posto 

que todas são beneficiárias das medidas de caráter difuso e coletivo, como é o caso da 

fiscalização na produção de medicamentos e alimentos, as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, assim como outros serviços relacionados no art. 200 do texto constitucional. 

No entanto, a intenção implícita do art. 198, inciso III, CF, é de garantir que as 

cadeiras reservadas aos usuários sejam ocupadas por quem acompanha a rotina dos postos de 

saúde, dos pronto-atendimentos, dos prontos-socorros, dos ambulatórios de especialidades, 

das farmácias de alto custo etc.  

Ora, existem no país mais conselheiros municipais do que vereadores11. 

Portanto, há uma expectativa de que a representatividade nos Conselhos Municipais de Saúde 

reforce as escolhas feitas pelos cidadãos para o Executivo e o Legislativo. Para esse reforço, é 

recomendável que os conselheiros da categoria usuários sejam pessoas que, de fato, utilizam 

com boa frequência os serviços de atenção primária, secundária e terciária na rede pública. 

Em suma, um bom conselheiro não precisa depender exclusivamente do SUS 

para desenvolver bem seu mister. Mas à luz do art. 198, inciso III, CF, para ocupar uma 

cadeira de usuário, é no mínimo recomendável que seja um paciente frequente do serviço 

público. Seria a garantia de que a sua participação no Conselho ocorre com o zelo esperado de 

quem cuida de algo para o seu próprio bem imediato. 

 

3.2. NOÇÕES JURÍDICAS SOBRE “GASTOS EM SAÚDE” 

    O Direito estabelece regras rígidas para a formação e execução do orçamento 

da saúde. Em cumprimento ao art. 198, §§ 2º e 3º da Constituição Federal, a Lei 

Complementar 141/12 institucionalizou uma política de investimentos mínimos na área, 

prevendo que os Estados e o Distrito Federal apliquem anualmente ao menos 12% da 

arrecadação com os impostos de sua competência12, e os Municípios, juntamente com o 

Distrito Federal, apliquem ao menos 15% da arrecadação com os impostos de sua 

 
11 ESCOREL, Sarah; MOREIRA, Marcelo Rasga. Conselhos Municipais de Saúde do Brasil: um debate sobre a 

democratização da política de saúde nos vinte anos do SUS. In: Revista Ciência & Saúde Coletiva. Volume 14, 

Rio de Janeiro, 2009, p. 801. 
12 O percentual também incide sobre as receitas do art. 157 e 159. 
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competência13, restando à União a obrigação de aplicar ao menos 15% de sua receita corrente 

líquida14. 

  Deste modo, as políticas de saúde encontram-se atualmente protegidas com a 

vinculação obrigatória de receitas. O ente federado que não respeita os percentuais mínimos 

de investimento deve fazer a reposição da diferença no exercício seguinte, sem prejuízo de 

eventuais sanções aos gestores que descumprem a lei. Trata-se de uma parcela da arrecadação 

cujo destino não depende da vontade de quem governa. A vontade decorre da lei. 

   Além disso, os gastos em saúde encontram-se hoje juridicamente definidos. De 

acordo com a LC 141/12, gastos com limpeza urbana, remoção de resíduos, preservação do 

meio ambiente, ações de assistência social, merenda escolar, pagamento de pessoal inativo e 

obras de infraestrutura, embora possam estar relacionados a algum determinante ou 

condicionante da saúde (art. 3º, Lei 8.080/90), não podem ser custeados com recursos da 

saúde. 

    São considerados “gastos em saúde” apenas os itens previstos no rol exaustivo 

criado pelo art. 3º da referida lei. Havendo algum gasto contrário à lei, a regularização deve 

ocorrer no exercício seguinte mediante a respectiva compensação financeira. 

  Portanto, os investimentos na área da saúde encontram-se hoje duplamente 

blindados pelo Direito. Em primeiro lugar, porque parte das receitas deve obrigatoriamente ter 

os serviços de saúde como destino. Em segundo lugar, porque é restrito o rol das despesas que 

podem integrar o orçamento da saúde.  

    Assim, o acompanhamento de todas as etapas das políticas públicas do SUS 

requer um conhecimento técnico básico, porquanto a formação do orçamento e a sua 

execução dependem de noções jurídicas. Não se trata de exigir do Conselheiro a aptidão de 

um jurista, mas é desejável que conheça ao menos a estrutura normativa fundamental que 

orienta o orçamento da saúde. Do contrário, é mais difícil fiscalizá-lo. 

 

3.3. A FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL 

A Lei Complementar 141/12 determinou que os órgãos gestores de saúde de 

todos os entes da federação façam ampla divulgação, de forma periódica, inclusive em meios 

eletrônicos de acesso público, das prestações de contas da área da saúde, para consulta e 

apreciação dos cidadãos e de instituições da sociedade.  

 
13 O percentual também incide sobre as receitas do art. 158 e 159. 
14 Este percentual encontra-se comprometido atualmente por conta da Emenda Constitucional n.º 95/16, que 

limitou os gastos públicos por 20 exercícios financeiros. 
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Além disso, ela obriga os gestores em cada ente da federação a elaborar, 

quadrimestralmente, um Relatório de Gestão detalhado contendo informações sobre o 

montante e a fonte dos recursos aplicados em saúde, assim como as auditorias realizadas (ou 

em fase de execução), e a descrição da oferta e produção dos serviços da rede. A lei 

determina, ainda, o envio deste relatório aos Conselhos de Saúde, também a cada quatro 

meses, a fim de que eles possam acompanhar o cumprimento dos investimentos mínimos e a 

idoneidade dos gastos.  

  Uma vez de posse do Relatório de Gestão, cabe ao colegiado emitir parecer 

conclusivo sobre o cumprimento ou não da legislação, devendo, se for o caso, encaminhar à 

Chefia do Executivo do respectivo ente da federação as indicações para que sejam tomadas as 

medidas corretivas necessárias15. 

    Conforme se observa, as exigências legais em vigor oferecem o máximo de 

transparência para a população. O exame do Relatório de Gestão, entretanto, é um ato 

administrativo que desafia o papel dos Conselhos Municipais de Saúde. A contabilidade das 

receitas e das despesas não é tarefa simples nem mesmo para contabilistas.  

   Evidentemente, não se postula aqui que os Conselhos tenham na sua 

composição especialistas em ciências contábeis. No entanto, parece-nos ao menos desejável 

que a interpretação do Relatório de Gestão seja acompanhada por um expert, a fim de que a 

independência dos Conselhos não fique prejudicada neste ato. 

 

 

4. A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PARA ALÉM DAS FORMALIDADES 

Segundo Fábio Konder Comparato, o direito de cidadania presente na 

Constituição supera a noção de cidadania do Estado Liberal, identificada como direito de não 

ser molestado abusivamente pelo Estado na vida privada. No Estado Social preconizado pela 

Carta vigente, a cidadania não se identifica com a passividade proporcionada pelo pensamento 

liberal-individualista. A ideia-mestra da nova cidadania consiste em tornar o povo parte 

integrante dos processos de gestão16. 

Além dos institutos do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular, que 

constituem formas conhecidas de exercício da democracia direta, a Constituição elenca outros 

 
15 SANTOS, Lenir. SUS e a Lei Complementar 141 comentada. 2ª ed. Campinas: Saberes Editora, 2012, p. 157. 
16 COMPARATO, Fábio Konder. Estado, reformas e desenvolvimento. In: Lua Nova. São Paulo, n.º 28-29, 

abril/1993, p. 90.  



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 6  NOVA SÉRIE    2020  PRIMAVERA/VERÃO 

361 
 

27 (vinte e sete) modos de participação direta dos cidadãos na vida social, colaborando com 

os governantes eleitos na elaboração de políticas públicas17.  

A nova cidadania assenta-se, pois, no princípio participativo18. Trata-se do 

cidadão governante de si e de seus pares, em contato direto com a administração pública, 

como fator legitimante das decisões tomadas em benefício da comunidade.  

Neste sentido, os foros de participação popular constituem elemento-chave 

para a sintonia entre o governo e a sociedade. Tanto é assim que a doutrina já tem tratado a 

participação como princípio do Direito Administrativo19. 

Em suma, a ideia essencial da democracia participativa é ver todo “cidadão 

protagonista na construção da sua própria história, e não apenas um simples espectador”20. Os 

Conselhos de Saúde buscam concretizar essa ideia.  

A mera existência destes colegiados e a composição paritária de usuários, 

entretanto, não garantem uma atuação independente. O êxito na participação depende de 

fatores que vão além dos aspectos simplesmente formais do seu funcionamento. Entre estes 

fatores está a capacitação dos Conselhos. Eles estariam hoje realmente aptos a exercer com 

eficiência o controle popular? Ou existem carências ainda a serem supridas? 

    Para tentar responder essas perguntas, de forma ainda apenas exploratória, a 

pesquisa coletou dados em 17 Conselhos Municipais de Saúde da região metropolitana de 

Campinas/SP21, mediante questionário estruturado aplicado a 259 conselheiros, titulares e 

suplentes, durante o ano de 2018, todos eles identificados e classificados segundo o setor que 

representam. O propósito da abordagem foi identificar, a partir de questões fechadas e 

objetivas, em que grau se encontram as três competências discutidas no tópico anterior. 

 

 

 

 
17 JEAN-ARNAUD, André. Cidadania e direito à saúde. In: O Direito achado na rua (Introdução crítica ao 

direito à saúde). Brasília: CEAD/UnB, 2009, p. 38. 
18 SILVA, José Afonso da. Direito Constitucional Positivo Brasileiro. 20ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 

141. 
19 PEREZ, Marcos Augusto. A participação da sociedade na formulação, decisão e execução das políticas 

públicas. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org). Políticas públicas – reflexões sobre o conceito jurídico. São 

Paulo: Saraiva, 2006, p. 165. 
20 LOPES, Ana Maria D´Ávila. A cidadania na Constituição Federal Brasileira de 1988: redefinindo a 

participação política. In: Constituição e Democracia. São Paulo: Malheiros, p. 27-28. 
21 A RMC (Região Metropolitana de Campinas) engloba 20 municípios. Deste total, três Conselhos Municipais 

não aceitaram participar da pesquisa: Valinhos, Holambra e Morungaba. Em relação aos demais, fica desde já 

registrado nosso agradecimento: Campinas, Vinhedo, Cosmópolis, Paulínia, Artur Nogueira, Engenheiro Coelho, 

Americana, Sumaré, Nova Odessa, Monte Mor, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Santa Bárbara D´Oeste, Santo 

Antonio de Posse, Pedreira e Jaguariúna. 
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4.1. QUEM OCUPA A CADEIRA DE USUÁRIO? 

    De acordo com José Bispo Junior e Silvia Gerschman, a frágil relação dos 

representantes com a base representada é um ponto negativo já identificado em outros estudos 

sobre a atuação dos Conselhos de Saúde22. Esta relação se associa à maior ou menor 

aproximação dos conselheiros com os serviços, aproximação esta que reforça a 

representatividade dos usuários. 

    Uma das questões formuladas na pesquisa dizia respeito justamente à não-

utilização do SUS pelo fato de o conselheiro possuir plano privado de saúde. Por óbvio, 

mesmo quem possui plano privado de saúde é usuário do SUS ao menos nas medidas de 

caráter coletivo e difuso (vigilância sanitária, saneamento básico etc), além de ser beneficiário 

potencial de qualquer serviço de atendimento individual. É o que se deduz do art. 196 da 

Constituição e da Lei 8.080/90, conforme já abordado. 

    Por isso, os questionários foram aplicados com o esclarecimento de que a 

referência a “plano privado de saúde” tinha como intuito saber se o participante da pesquisa 

utilizava de forma mais frequente a rede privada em vez da rede pública em termos de atenção 

primária, secundária e terciária (pronto-atendimento, assistência ambulatorial, hospitalar etc). 

  De acordo com os dados levantados, a aproximação dos conselheiros com os 

serviços do SUS não é satisfatória. Do total de entrevistados, 100 afirmaram não utilizar o 

SUS por terem plano privado de saúde (38,61%). Portanto, mais de 1/3 dos membros dos 

Conselhos Municipais pesquisados não eram usuários frequentes do serviço público. 

    Além disso, do total dos que afirmaram não utilizar os serviços públicos, 39 

exercem cargo de conselheiro na cadeira de usuários (39%), ou seja, mais de um terço dos 

que não são usuários frequentes do SUS fazem parte do Conselho como “usuários”! 

 

4.2. NOÇÕES JURÍDICAS BÁSICAS 

    A limitada cultura cívica e associativa da população brasileira é outro 

agravante para a atuação independente dos Conselhos, pois desfavorece a formação de 

cidadãos atuantes e imbuídos de espírito público23. Consequentemente, podem ser 

 
22 BISPO JUNIOR, José Patrício; GERSCHMAN, Silvia. Potencial participativo e função deliberativa: um 

debate sobre a ampliação da democracia por meio dos conselhos de saúde. In: Revista Ciência & Saúde Coletiva, 

Vol. 18. 2013, p. 13. 
23 BISPO JUNIOR, José Patrício; GERSCHMAN, Silvia. Potencial participativo e função deliberativa: um 

debate sobre a ampliação da democracia por meio dos conselhos de saúde. In: Revista Ciência & Saúde Coletiva, 

Vol. 18. 2013, p. 13. 
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reproduzidos no seu âmbito alguns vícios do sistema político representativo, entre eles a falta 

de capacitação técnica para o exercício do cargo.  

    Nenhum Conselho é obrigado a ter membros na sua composição com profundo 

conhecimento jurídico. Mas é recomendável que tenham noções básicas sobre o orçamento da 

saúde, sem o que o controle popular pode ficar prejudicado. Uma das questões formuladas na 

pesquisa de campo dizia respeito às regras de investimento mínimo na área da saúde com a 

arrecadação de tributos. O objetivo era verificar se o entrevistado tinha ao menos uma noção 

do assunto. 

    De acordo com os dados levantados, o nível de conhecimento sobre a formação 

e execução do orçamento é baixo. Apenas 96 conselheiros afirmaram conhecer as regras de 

investimento mínimo da LC 141/12 (37%).  

    Deste grupo de 96 conselheiros, 62 possuem nível superior de escolaridade 

(64,5%). Portanto, os dados sugerem uma relação entre o grau de instrução do conselheiro e 

as informações sobre aspectos jurídicos importantes para a atuação do órgão. Isso reforça a 

necessidade de capacitação permanente dos Conselhos. 

    Por outro lado, este número baixo de conselheiros que possuem noções 

jurídicas não está muito vinculado aos usuários frequentes do sistema. Com efeito, do total de 

62 entrevistados que possuem nível superior de escolaridade e conhecem a legislação, 40 não 

são usuários frequentes do SUS (64,5%).  

  Portanto, os conselheiros que mais possuem potencial para fiscalizar são 

justamente os que não utilizam o serviço público, enquanto os usuários frequentes que estão 

no Conselho são justamente os que têm menos aptidão técnica para fiscalizar. 

 

4.3. COMPROMISSO COM A FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL 

    Atualmente, os Conselhos de Saúde têm o dever de examinar os Relatório de 

Gestão encaminhados pelo Executivo e emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou 

não da legislação, especialmente as regras sobre a formação e execução do orçamento. Neste 

sentido, é essencial que o órgão saiba identificar eventuais desvios na captação e na utilização 

dos recursos da saúde.  

    Os 259 conselheiros responderam uma questão acerca do tema, devendo 

declarar se conheciam a lista das despesas que não são consideradas “gastos em saúde” (artigo 

4º, LC 141/12). Somente 96 conselheiros declararam conhecer a matéria (37%). O baixo 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 6  NOVA SÉRIE    2020  PRIMAVERA/VERÃO 

364 
 

índice demonstra que a maioria não teria plenas condições de interpretar um Relatório de 

Gestão em matéria de contabilidade, o que enfraquece o controle externo. 

    Evidentemente, o exame das contas públicas não é matéria simples. Por isso, é 

importante enfatizar que dos 17 (dezessete) Conselhos Municipais de Saúde envolvidos na 

pesquisa, apenas 02 (dois) possuem assessoria contábil própria.  

    Contudo, os dados levantados sugerem um certo desinteresse pela fiscalização 

contábil. Dos 228 entrevistados dos Conselhos que não possuem assessoria própria na área 

contábil (informação confirmada pelos respectivos presidentes), 63 afirmaram, 

equivocadamente, que o colegiado possui uma assessoria. Deste total, 37 dependem 

exclusivamente do SUS (58,7%) e 30 estão nas cadeiras reservadas aos usuários (47,6%).  

 

 

5. CONCLUSÃO 

    O processo de definição e implementação das políticas públicas envolve um 

ciclo composto basicamente de quatro etapas: a formulação, a execução, a avaliação e a 

fiscalização (controle)24. Na primeira, procura-se identificar as necessidades coletivas para a 

construção de propostas; na segunda, tem-se a implementação propriamente dita da política; 

na terceira, verifica-se se os objetivos foram alcançados conforme o planejado; e por fim, faz-

se a fiscalização pelos órgãos de controle interno e externo. 

  Os Conselhos de Saúde participam de todo o ciclo e, após o advento da Lei 

Complementar 141/12, as etapas de avaliação e fiscalização passaram a depender muito mais 

da sua atuação. Os dados da pesquisa, entretanto, sugerem que os Conselhos Municipais de 

Saúde podem estar com atuação comprometida, primeiramente, pela ausência de aptidão 

técnica nas ações de controle, e em segundo lugar, pela representatividade mitigada nas 

cadeiras destinadas aos usuários.  

Do ponto de vista formal, a sociedade está apta a fazer o controle das políticas 

de saúde. Mas os aspectos substanciais do desempenho dos Conselhos também merecem a 

preocupação da sociedade25. É preciso que a democracia participativa não se deixe levar pela 

visão meramente procedimental. O desafio atual é transformar o cidadão participativo em 

agente capaz de realizar o efetivo acompanhamento da elaboração, execução e fiscalização 

das políticas públicas.  
 

24 DUARTE, Clarice Seixas. O ciclo das políticas públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, 

Patrícia Tuma (Org). O Direito e as Políticas Públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013, p. 25-26. 
25 PINHO, José Antonio Gomes de; SACRAMENTO, Ana Rita Silva. Accountability: já podemos traduzi-la 

para o português? In: Revista de Administração Pública, nov/dez 2009. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 1357. 
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A capacitação dos Conselhos é um desejo da Lei Complementar 141/12, 

inclusive com previsão expressa no seu artigo 44. Porém, como não há previsão de reserva 

orçamentária nem de sanção para o gestor omisso, as fragilidades do controle social são 

mantidas e dificultam o necessário contraditório que deve haver, de forma construtiva, entre 

os Conselhos Municipais de Saúde e os Poderes Legislativo e Executivo locais. 

Neste sentido, sugere-se a necessidade de uma melhora qualitativa nos 

colegiados mediante três medidas: (1) revisão nos critérios de admissão dos representantes de 

usuários, para que se dê prioridade a pessoas que dependam exclusivamente do SUS; (2) 

reserva orçamentária para capacitação jurídica dos conselheiros; (3) reserva orçamentária para 

que o Conselho possa contar com assessoria contábil independente. 
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RESUMO:  

La igualdad ante la Ley constituye el presupuesto fundamental del ordenamiento jurídico 

dos Estados realmente democráticos, una exigencia común en las Constituciones Europeas 

que proclaman derechos fundamentales, democracia y república deben por tanto ser culturas 

de derechos humanos.  No tenemos Derecho Internacional sin democracia, ni democracia 

sin igualdad. Para tener igualdad se necesita un mínimo de protección y respecto por los 

derechos humanos in general y por los derechos fundamentales in particular. Analizamos en 

esta reflexión crítica, la Constitución Española que expresa la igualdad como del Estado de 

Derecho. Esta exigencia trasciende al artículo 14 CE, que establece, de modo explícito y 

formal, la igualdad ante la Ley al señalar que “los españoles son iguales ante la Ley”, y 

prohíbe la discriminación por motivos tasados (nacimiento, raza, sexo, religión, opinión) 

también in general por “cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. De este 

modo tenemos la igualdad de todos los ciudadanos ante las normas, que se extiende a la 

aplicación de todo el ordenamiento jurídico. 

 
1 Póstdoctoral Research Scientist - “Derechos Humanos en Perspectiva Comparada Brasil España”. Instituição: 

CEB - Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca. Profesor Doctorado en Derechos 

Humanos USAL – Universidad de Salamanca – España,  Integrado en el CEIS 20 Centro de Estudos 

Interdisciplinares do Século XX – Universidad de Coímbra – Portugal. Licenciado en Derecho por la 

Universidad de Coímbra (Portugal), con Master en “Human Rights and Democratization”. Pesquisador do 

Centro Internacional de Direitos Humanos de São Paulo (CIDHSP/APD), vinculado à Cadeira San Tiago Dantas 

da Academia Paulista de Direito. E-mail: joao.proenca.xavier@usal.es 
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Desde una análisis Jurídico-Constitucional comparada España / Portugal concluimos que en 

el Estado de Derecho democrático y social, los poderes públicos deben promover las 

medidas necesarios para tender progresivamente a la igualdad de echo. Esta igualdad, in mi 

opinión, que es necesaria à la democracia, solo se puede encontrar in sistemas republicanos 

o in otros sistemas mixtos parlamentarios que non san más que una república sí presidente 

más con un rey, como es el caso de España.   

PALABRAS CLAVE: Democracia. Derecho Internacional. Derechos Humanos. Contexto 

Ibérico. 

 

ABSTRACT:  

Equality facing the law it is the fundamental base of law criteria of really democratic States, 

one true obligation of European Constitutions that proclaim fundamental rights, democracy 

& republic that are cultures of Human Rights. There is not International Law without 

equality, neither democracy without equality. For having equality is necessary one 

minimum of protection and respect for Human Rights in general and for fundamental rights 

in particular.  In our academic critical reflexion, the Spanish Constitution says that equality 

is the centre of the Rule of Law in the State. This demand transcends article 14th of the 

Spanish Constitution, that states explicitly and in a formal way this equality facing the law 

equality wen says that: “los españoles son iguales ante la Ley”, (all Spanish are equal in the 

eyes of the law) and prohibits discrimination in reason of” birth, race, gender, sex, religion, 

opinion.” And in general, prohibits discrimination for other conditions or personal or social 

circumstances.” Indeed, we have equality of all the citizens facing rules, with application all 

the way around the juridical system. 

From this Juridical - Constitutional compared analysis between Spain and Portugal, we can 

conclude that in a Social and democratic State of Law, public powers shroud promotes the 

necessary measures for tending towards a progressive real equality. In my opinion, this 

equality, which is necessary to democracy, only can be found in republican system, or in 

others, mix parliamentary regimes that aren’t more than kind of a republican system without 

the President, but with a King like the Spanish case.   

KEYWORDS: Democracy. International Law. Human Rights. Iberian Context. 
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1. PORQUE SOI REPUBLICANO? 

In los años 80, in lo Encino Secundario, estudie in lo Liceo Afonso de 

Albuquerque in lo ayuntamiento de la Guarda in Portugal. In mi tiempo, los profesores de 

historia no abordaran especialmente la cuestión de lo Republicanismo Portugués.  

Como es una materia extensa e los meses eran curtos para hablar de todo, in el 

final de los períodos escolares siempre se estudiaba un poco de la revolución de 1910 e de 

todos los movimientos que precederán la instauración de la república portuguesa in lo inicio 

del Siglo XX. 

 La República in Portugal tiene por tanto casi 110 años, mucho tiempo para sí 

consolidar y dar forma, a un estado de Derecho Democrático. In la verdad la democracia y la 

república raramente se encontrarán in Portugal desde 1910 hasta el final de los años setenta, 

(perlo menos, al mismo tiempo). António de Oliveira Salazar fue Presidente del Conselho de 

Ministros (Primero Ministro) (1932-1968)2, y la dictadura Salazarista una de las más 

doradoras de toda la Europa, también como la Franquista, siempre causaran daño y oposición 

a la construcción de la democracia in la Península Ibérica3. 

Con la Revolución de los Claveros in 1974 nací yo e la esperanza de todos los 

portugueses in tener libertad, seguridad, igualdad, respeto por todos y al final la tan buscada 

DEMOCRACIA. 

Siempre fui republicano y demócrata, (mismo que ceja redundante), mientras 

todas las condiciones históricas y mi edad, non podara ser otra cosa.  A pesar de lo ya 

desarrollado no descubrí todavía porque soy republicano. Por eso, in lo Programa de 

Doctorado Pasado y Presente de los derechos Humanos curse la asignatura de Cultura 

republicana Y Derechos Humanos, porque tiene todo lo sentido in mi busca de una 

justificación para saber: porque soy republicano. 

Buscando las raciones para mi republicanismo, busco los enseñamientos de mis 

profesores de Cultura Republicana de lo Doctorado de los Derechos Humanos de la 

Universidad de Salamanca: Prof. Santiago Díez Cano de la Universidad de Salamanca y Prof. 

Manuel Suárez Cortina de la Universidad de Cantabria. De sus clases de Doctorado con 

respecto hago un pequeño resumen crítico libre buscando contestar a mi cuestión. 

 
2 Véase António Martins da Silva, Portugal e a ideia federal europeia, da República ao fim do Estado Novo, 

Coimbra, s. n., (2002).  
3 Véase Manuel Loff, Salazarismo e Franquismo na época de Hitler (1936-1942): convergência política, 

preconceito ideológico e oportunidade histórica na redefinição internacional de Portugal e Espanha, Porto, 

Campo das Letras, (1996), 1ª e.d . 
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2. LA IGUADAD   

La igualdad ante la Ley constituye el presupuesto fundamental del 

ordenamiento jurídico dos Estados realmente democráticos, una exigencia común en las 

Constituciones Europeas que proclaman derechos fundamentales, democracia y república 

deben por tanto ser culturas de derechos humanos. 

Porque es justo que así ceja, y por raciones de subsistencia de lo 

republicanismo, in mío entender no tenemos república sin democracia (si non, tenemos la 

dictadura cínica), ni democracia sin igualdad. Para tener igualdad se necesita un mínimo de 

protección y respecto por los derechos humanos in general y por los derechos fundamentales 

in particular.  

La Constitución Española expresa la igualdad como del Estado de Derecho 

(artículo 1.1 de la Constitución Española, en adelante CE). Esta exigencia trasciende al 

artículo 14 CE, que establece, de modo explícito y formal, la igualdad ante la Ley al señalar 

que “los españoles son iguales ante la Ley”, y prohíbe la discriminación por motivos tasados 

(nacimiento, raza, sexo, religión, opinión) también in general por “cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social”. De este modo tenemos la igualdad de todos los ciudadanos 

ante las normas, que se extiende a la aplicación de todo el ordenamiento jurídico español. 

In lo Estado Social, igualdad tiene también un significado material. In artículo 

9.2 CE dice que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para 

conseguir que la igualdad sea real y efectiva. In el Estado de Derecho democrático y social, 

los poderes públicos promueven los medios necesarios para tender progresivamente a la 

igualdad de facto. 

Esta igualdad, in mi opinión, necesaria à la democracia, solo se puede encontrar 

in sistemas republicanos o in otros sistemas mixtos parlamentarios que non san más que una 

república sí presidente más con un rey, como es el caso de España.   

  

 

3. LA DEMOCRACIA IN CRISIS  

El gobierno del pueblo “por el pueblo y para el pueblo” una definición idealista 

e irreal perlo menos in la actualidad tiendo in cuenta la vida hodierna de las democracias 

“maduras”. Son sí, las “instituciones” de poderes judiciales, constitucionales, fiscales, 

monetarios, laborales/industriales, económicos, lobbies de información vinculada a grupos de 
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poder que dictan la opinión “del pueblo”, lo que debe ser políticamente correcto con sus 

propuestas y respuestas aceptables. Todo se decide al más alto nivel, fuera de lo control 

democrático y de lo ideal de Ab. Lincon de autogobierno.” Extraños poderes” lejos de lo voto 

secreto, libre, directo y popular dejan los ciudadanos frustrados con la realidad democrática y 

con sus “políticos”. Estas cuestiones y problemas asen resurgir los discursos filosóficos y 

divergencias doctrínales entre dos “viejos amigos “- Republicanismo y Liberalismo. 

 

 

4. DOS “VIEJOS AMIGOS”IN CRISIS. 

En la tradición del pensamiento político republicano están los conceptos 

tradicionales de autogobierno y virtud; al revés lo paradigma dominante in la filosofía política 

de lo Sécalo XIX (lo liberalismo o neo-liberalismo) está ahora in crisis porque defiende la 

neutralidad del estado. La crisis de las instituciones políticas e de las ideas liberales conduce 

a una mudanza de mentalidad y de pensamiento político. La preocupación de mantener las 

conquistas políticas revolucionarias conduce a una mirada a las bases de la historia de las 

instituciones en crisis producida por la tradición liberal. 

 

 

5. LA TRADICION LIBERAL IN CRISIS. 

John Locke, padre de lo movimiento doctrinal de lo liberalismo, defendía los 

derechos individuales de la libertad y la propiedad bien como las ideas de propiedad privada 

y autopropriedad. Su desconfianza in los poderes públicos indica una necesidad típicamente 

liberal de blindar la esfera privada de los particulares. Los individuos deben conducir sus 

negocios libremente sin la intervención de lo Estado. In la tradición liberal está la tradición 

burguesa de La Revolución Industrial Inglesa y lo pensamiento de raíz liberal de las origines 

de la revolución americana. Las ideas liberales de J. Locke fueran importadas al nuevo 

continente traídas por los inmigrantes de lo Reino Unido, y fácilmente se adaptarán. Lo 

liberalismo y las ideas capitalistas confluían, más cedo nacen las críticas a los términos de 

virtudes y corrupción, a práctica de los vicios, a comportamientos egoístas centrados in la 

búsqueda del beneficio privado al revés de buscar formas más útiles de bienestar por la 

comunidad, conduciendo a nuevas formas de dependencia y servilismo personal.  

Una sociedad libre para el liberalismo es aquella in que los individuos non 

sufren la interferencia de terceros, la importancia de no injerencia de terceros en la vida 
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privada para los liberales es primordial. La concepción liberal de libertad es la de que: 

libertad es non interferencia, lo Estado no debe tomar partido in las concepciones privadas de 

cada individuo. La idea de libertad consiste in la posibilitad de elegir sus propios fines 

individuales, dejando por tanto de lado la importancia de la comunidad. 

 La libertad, vista como lo poder de la comunidad tomar control de sus propios 

destinos” individuales” vinculados al ideal de autogobierno. Para eso, tendrían que existir 

ciudadanos capases de ser políticamente activos dotados de ciertas disposiciones morales que 

los identifiquen con los demás, actuando comprometidos con la suerte de su comunidad; bien 

como abandonar lo ideal liberal de Estado neutral. 

La visión liberal ha sido mucho criticada por ser una visión de “libertad 

negativa”. La non intervención, desde logo, in la participación política de los ciudadanos ante 

al propio estado, bien como el deber de abstenerse de tomar partido por opiniones 

individuales y aceptar las decisiones de todos bajo su propia vida siendo tolerante y neutral, 

lleva a que lo Estado no podará “cultivar la virtud” in sus ciudadanos…    

 

 

6. LA CRÌTICA   REPUBLICANA: VIRTUDES CÍVICAS Y VOCACIÓN 

PÚBLICA 

 

“Per repubblica si intende la cominitá politica di cittadini sivrani fondata sul 

diritto e sulbene comune4” 

 

Lo que distingue la libertad republicana de la liberal es que la libertad 

republicana es la no dominación e la liberal de no intervención. La libertad republicana 

admite interferencia y restricción justificada, justa y non arbitraria del derecho, de ley, 

justificada por la propia protección legal de la libertad. Más la libertad liberal non admite 

cualquier interferencia independientemente de ser una interferencia “buena”. In la tradición 

republicana san fundamentales los conceptos de sociedad - república y gobierno libres. Lo 

Estado libre, es aquel que entiende la voluntad sus ciudadanos y decide por si libre de 

presiones más tiene invista lo bien común.  

Para los republicanos, lo concepto de ciudadanía implica la libertad de lo sujeto, 

pero exige de lo ciudadano que compra determinados deberes que son más que  lo mero 

 
4 Mauricio Virola, Repubblicanesimo, Roma/Bari, p. VI. 
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respecto por los derechos de todos, implicando una acción y compromiso con los intereses 

fundamentales de la comunidad. El ciudadano nada es sin la comunidad, pelo que debe 

participar in su gobierno y por su voluntad propia también defender el bien común. 

El Republicanismo como propuesta contraria al Liberalismo presenta una 

tradición política de defensa de la importancia de las virtudes cívicas y vocación pública (que 

implica una participación de los ciudadanos in la vida pública activa), una noción diferente de 

libertad, un respecto por los derechos fundamentales y una presencia imprescindible de la 

noción de democracia con efecto de cambios institucionales. 

La crítica actual, es que in las democracias modernas, los ciudadanos agotan su 

participación política in lo acto de votar, (y ni todos van a votar). 

La respuesta republicana para lo problema parece ser que al ciudadano se debe 

dar condiciones para actuar segundo “buenas posturas” y no practicando las “malas”, dando 

les información para la formación correcta de opiniones justas y plurales. Dando espacio a la 

integración de asociaciones civiles a formar las personas in el sentido de participar 

activamente in la vida pública e in las instituciones políticas representativas, funcionado como 

“escuelas de civismo, ciudadanía y democracia”, lo republicanismo busca por tanto proteger 

los ideales republicanos de buena ciudadanía, virtud y civilidad que hacen parte de sus 

convicciones. 

 

 

7. IGUALDAD Y PARTICIPACION IN LAS CONSTITUICIONES 

ESPAÑOLAS                    

Así, el artículo 53.1 CE establece que el legislador “en todo caso deberá 

respetar el contenido esencial” de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II, 

Título I, por lo que el principio de igualdad constituye un derecho subjetivo que vincula a 

todos los poderes públicos y al legislador, obligando a garantizar la igualdad en la creación de 

las normas. 

Sin embargo, en la práctica, los ciudadanos y los grupos sociales están in 

situación de desigualdad. Son iguales in la Ley, pero no lo son en la realidad. 

 El Estado social español y sus poderes públicos deben promover las 

condiciones para que la libertad del individuo y de los grupos en que se integra sea real y 

efectiva (artículo 9.2 CE) también debiendo” remover los obstáculos que impidan o dificulten 
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su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 

cultural y social”.  

 In la perspectiva de lo Estado de Derecho actual, la igualdad y la participación 

política de los ciudadanos son pilares de la democracia moderna, bien como de los ideales 

republicanos clásicos. 

Lo Proyecto de Constitución de 1873, de 17 de julio, (de la llamada 1ª 

República Española5) ya incluya in lo nº 7 de lo Titulo preliminar:” La Igualdad ante la ley” e 

in lo artículo18º que:” Ningún español que se halle en el pleno gozo de sus derechos civiles 

podrá ser privado del derecho de votar en las elecciones.” 

Por su parte La Constitución de la 2ª República Española6, de 9 de diciembre de 

1931, in lo artículo 2º de lo Titulo preliminar define que: “Todos los españoles son iguales 

ante la ley”, e in lo artículo 34º que: “Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas 

y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a previa censura. En 

ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de mandamiento 

de Juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico sino por sentencia 

firme.” 

 

        

8. CONCLUSIÓN 

La Carta Europea de Derechos Fundamentales define que la igualdad como 

principio universal e indivisible en el inciso 2º del preámbulo. Que significa que quien 

proclama este texto fundamental determina claramente que el mandato de trato paritario ante 

las normas constituye el presupuesto del ejercicio de cualesquiera otros derechos contenidos 

en normas. 

In la realidad, un estudio de la historia contemporánea de España  obliga a una 

detallada comprensión de la historia de lo Republicanismo, primero porque la experiencia de 

las dos repúblicas en 1873 y 1931 representan dos realidades fundamentales de lo pasado de 

España y en segundo porque los valores sociales y los proyectos políticos bien como la 

naturaleza territorial que las dos repúblicas dieran al Estado Español constituyen una memoria 

fundamental in la realidad española pasada y presente. 

 

 
5 Véase  N. Townson, El republicanismo en España (1830-1977), Madrid, Alianza, 1994. 
6 Véase J. Gil Pecharromán, Historia de la Segunda República Española (1931-1936), Madrid, Biblioteca 

Nueva, 2002. 
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M. Suárez Cortina, in El Gorro Frigio- Liberalismo, Democracia y 

Republicanismo en la Restauración (2000, p.19), afirma: “Si la democracia española actual 

busca un referente, más que a la tradición monárquica ha de acudir a la historia del 

republicanismo ya los proyectos de nación y Estado que representaba. Y es que, a excepción 

del Sexenio democrático, la única experiencia democrática en la historia de España está 

asociada a los ideales republicanos. República quiere decir democracia y está, a su vez, 

conlleva la afirmación de un conjunto de principios que solamente tras la Guerra civil y la 

etapa franquista fueron asumidos por la Monarquía.”7 

 Pienso que lo republicanismo con sus ideales, siempre estuve in la línea de la 

frente in la defensa de los derechos humanos buscando sus consensos y luchando por la 

defensa de los derechos de la persona desdé la primera hora. 

Como se puede observar por lo estudio de la historia del republicanismo 

español, bien como por la lectura de sus prepuestas constitucionales, desde cedo lo 

republicanismo empezó su luxa por la defensa y reconocimiento constitucional, protección y 

busca de lo consenso de las facultades y prerrogativas inalienables a todas las personas por el 

hecho de ser personas por tanto seres autónomos y conscientes titulares de los derechos 

humanos. 

Porque creo in la bondad de su propuesta e in la actualidad de sus ideales 

defendidos hasta la modernidad, porque es una cultura de principios y de derechos humanos 

bajo mi perspectiva, sé que, por eso SOI REPUBLICANO…….      
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